
 

 

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA 

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 
 

A Assessoria Técnica da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC anuncia a realização de 

sessão pública de sorteio para distribuição dos processos abaixo listados, nos termos da Instrução 

Normativa nº 33, de 12 de janeiro de 2010: 
 

  

 PROCESSO Nº INTERESSADO ASSUNTO 

1 00058.511902/2016-87 

Superintendência de 

Regulação 

Econômica de 

Aeroportos 

Revisão dos Parâmetros das Concessões dos 

Aeroportos de Brasília, Guarulhos e 

Viracopos e alteração da Resolução nº 372, de 

15 de dezembro de 2015. 

2 00069.500546/2017-28 
Helicon Táxi Aéreo 

Ltda. 

Renovação da autorização operacional para 

exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular na modalidade táxi aéreo. 

3 00058.512116/2017-88 

Moro Serviços 

Aéreos 

Especializados Ltda. 

- ME 

Autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo público especializado na 

atividade aeroagrícola. 

4 00058.515927/2017-31 

Frisonfly 

Helicópteros Serviço 

Aéreo Especializado 

e Táxi Aéreo Ltda. - 

EPP 

Autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não 

regular na modalidade táxi aéreo e de serviço 

aéreo público especializado nas atividades 

aerofotografia, aerorreportagem e 

aeropublicidade.  

5 00058.518822/2017-33 
Santo Ângelo 

Aeroagrícola Ltda. 

Renovação da autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo público 

especializado na atividade aeroagrícola. 

6 00058.521858/2017-02 

Inframérica 

Concessionária do 

Aeroporto de 

Brasília S.A. 

Recurso administrativo. 

7 00058.515271/2017-56 
KL Aviação 

Agrícola Ltda. - EPP 

Renovação da autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo público 

especializado na atividade aeroagrícola. 

8 00058.512654/2016-91 

Produtiva 

Aeroagrícola Ltda. - 

ME 

Renovação da autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo público 

especializado na atividade aeroagrícola. 

9 00058.022926/2016-66 

Quimigel Indústria, 

Comércio e Serviços 

Aéreos 

Especializados Ltda. 

Autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo público especializado nas 

atividades aeroagrícola, aerocinematografia, 

aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade 

e operação com carga externa. 

10 00058.513063/2017-12 
Aliança Táxi Aéreo 

Ltda. 

Autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não 

regular na modalidade táxi aéreo. 

11 00058.515212/2017-88 
Bolzaer Aviação 

Agrícola Ltda. - ME 

Renovação da autorização operacional para 

exploração de serviço aéreo público 

especializado na atividade aeroagrícola. 



 

 

 
 

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, Brasília (DF), 1º andar - Plenário.  

Data: 19 de julho de 2017.  

Horário: 15h.  
 

 

12 00066.003821/2016-17 
Superintendência de 

Aeronavegabilidade 

Estabelecimento de condição especial a ser 

incorporada à base de certificação do projeto 

de tipo do avião Embraer EMB-390KC e de 

outras aeronaves a critério da ANAC, 

aplicável à proteção de envelope de voo para 

limite de arfagem, rolamento e alta 

velocidade. 

13 00058.521428/2017-82 
Alexandre Rodrigues 

de Freitas 

Pedido de isenção de cumprimento do 

requisito de que trata o parágrafo 61.215(a)(1) 

do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

nº 61 (RBAC nº 61). 


