ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS - CODEMCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo nº 2018.115.006148-6-PA
Assunto: Concorrência nº 002/2018
Objeto: Concessão dos serviços públicos de administração das atividades
aeroportuárias, operação, manutenção, segurança da aviação civil, segurança
operacional e exploração comercial, bem como implantação, operação e
manutenção da estação prestadora de serviços de telecomunicações e tráfego
aéreo – EPTA, categoria “a” no Aeroporto Bartolomeu Lisandro

Em resposta à solicitação contida nos autos do processo em
epígrafe, protocolado pela SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário
e Turístico Ltda, cumpre esclarecer que este setor de licitações não dispõe de
meios para atender ao solicitado. Isto porque, os estudos preliminares foram
desenvolvidos em processo(s) próprio(s), tendo ficado sob responsabilidade do
Comitê Gestor de Parceria Público Privada – CGP (Portaria nº 163/17) a
condução dos atos relativos aos citados estudos.
Nesta linha, apesar de termos conhecimento da existência
dos estudos, os autos em questão não se encontram neste setor de licitações,
valendo reiterar que os estudos correram em autos apartados do processo
licitatório, o que justifica a impossibilidade de a CPL atender ao pedido em tela.

Campos dos Goytacazes, 13 de dezembro de 2018.

José Dalton de Souza Pinto Filho
= Presidente CPL =

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS - CODEMCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processos nº 2018.115.006148-6-PA e 2018.115.006348-9-PA
Assunto: Concorrência nº 002/2018
Objeto: Concessão dos serviços públicos de administração das atividades
aeroportuárias, operação, manutenção, segurança da aviação civil, segurança
operacional e exploração comercial, bem como implantação, operação e
manutenção da estação prestadora de serviços de telecomunicações e tráfego
aéreo – EPTA, categoria “a” no Aeroporto Bartolomeu Lisandro

Em resposta à solicitação contida nos autos dos processos em
epígrafe, protocolado pela SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário
e Turístico Ltda, cumpre destacar que os autos da Concorrência em tela
encontram-se disponíveis neste setor de licitações tanto para cópia quanto para
vista.
Ocorre que a empresa solicitante, reiteradamente, tem
protocolado o pedido junto ao Protocolo Geral da Prefeitura sem, contudo,
comparecer ao setor de licitações para ter acesso às informações requeridas e já
disponibilizadas conforme supramencionado.

Campos dos Goytacazes, 14 de dezembro de 2018.
José Dalton de Souza Pinto Filho
= Presidente CPL =

