OFÍCIO CIRCULAR Nº SEDE-OFC-2020/00268
Brasília, 30 de setembro de 2020.

Assunto: Resultado das Ação de Prospecção/Consulta ao Mercado: Áreas nos Aeroportos de
Jacarepaguá (SBJR), Congonhas (SBSP) e Santos Dumont (SBRJ)

Em atenção às ações de prospecção publicadas no Portal da Infraero
(http://www4.infraero.gov.br/consulta-ao-mercado/ e http://www4.infraero.gov.br/prospeccaojacarepagua/), referentes à exploração de novas oportunidades para empreendimentos comerciais
em áreas externas e terminais de passageiros nos Aeroportos de Congonhas, Santos Dumont e
Jacarepaguá, manifestamos abaixo nossas considerações acerca do interesse do mercado:
Aeroporto de Jacarepaguá
Em atenção à ação de Prospecção/Consulta ao Mercado realizada pela INFRAERO, lançada em
30/07/20 e divulgada no Portal da Infraero e em outros veículos de comunicação, temos a
registrar que nenhuma empresa encaminhou solicitação de esclarecimentos de dúvidas, nem
mesmo cadastrou proposta para nenhum dos 02 (dois) lotes contemplados nesta ação (105-A e
105-B).
Aeroportos de Congonhas e Santos Dumont
Em atenção à ação de Prospecção/Consulta ao Mercado realizada pela Infraero, lançada em
27/08/20 e divulgada no Portal da Infraero e em outros veículos de comunicação, temos a
registrar que 04 (quatro) empresas encaminharam solicitação de esclarecimentos de dúvidas a
respeito da ação, todas sobre as áreas no Aeroporto de Congonhas. Para esse aeroporto,
registramos ainda que 02 (duas) empresas registraram propostas para exploração da área.
Para o Aeroporto de Santos Dumont, não foram apresentados pedidos de esclarecimentos, nem
foram cadastradas propostas.

Dado exposto, registramos que as propostas recebidas para as área em Congonhas estão
em análise pelos nossos técnicos e poderão embasar futuros processos licitatórios;
Sobre as áreas disponibilizadas nos Aeroportos de Santos Dumont e Jacarepaguá, como
não foram recebidas propostas, informamos que serão continuadas as prospecções para a
exploração das áreas contempladas nas duas ações de consulta ao mercado em questão, a
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fim de que possam ser formatados futuros processos licitatórios para exploração comercial
de tais áreas. Assim sendo, embora o prazo para o recebimento de propostas já tenha sido
encerrado para as ações de prospecção em questão, seguimos abertos para receber do
mercado manifestações de interesse a exploração de tais áreas.
O presente documento será publicado nos links eletrônicos das publicações e,
adicionalmente, também será enviado por meio eletrônico a todos que nos contataram
sobre o tema, seja para o encaminhamento de dúvidas, seja para o encaminhamento de
propostas.

PAULA LOPES ARARUNA
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