
 

 

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: 
 

 
 

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

Data: 5 de abril de 2017.  

Horário: 15h.  
 

 

 PROCESSO Nº INTERESSADO ASSUNTO 

1 00058.027852/2014-92 

Superintendência 

de Regulação 

Econômica de 

Aeroportos 

Edição de resolução que dispõe sobre 

metodologia de definição dos valores de multas 

contratuais, decorrente do descumprimento 

pela Concessionária às regras contidas nos 

Contratos de Concessão dos Aeroportos 

Internacionais de São Gonçalo do Amarante, 

de Brasília, de Guarulhos, de Campinas, do Rio 

de Janeiro/Galeão, Tancredo Neves/Confins e 

seus anexos, no edital, nas normas e 

regulamentos editados pela ANAC, bem como 

aos atos de efeitos concretos expedidos por 

esta Agência. 

2 00058.510231/2016-37 

Superintendência 

de Regulação 

Econômica de 

Aeroportos 

Revisão extraordinária do Contrato de 

Concessão do Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves, localizado nos municípios de 

Confins e Lagoa Santa (MG). 

3 00058.506142/2016-96 

Aero Agrícola 

Medianeira Ltda. - 

ME 

Autorização operacional para exploração de 

serviço aéreo público especializado na 

atividade aeroagrícola.  

4 00069.500287/2017-35 
Helisul Táxi Aéreo 

Ltda. 

Renovação da autorização operacional para 

exploração de serviço de transporte aéreo 

público não regular na modalidade táxi aéreo e 

de serviço aéreo público especializado nas 

atividades aerodemonstração, aeropublicidade, 

aerorreportagem, aeroinspeção, aerofotografia, 

aerocinematografia, aerolevantamento, 

combate a incêndios e operação com carga 

externa. 

5 00065.513788/2017-11 
Ultra-Planna Táxi 

Aéreo Ltda. - ME 

Autorização operacional para exploração de 

serviço de transporte aéreo público não regular 

na modalidade táxi aéreo 

6 00066.011908/2016-50 

Superintendência 

de 

Aeronavegabilidade 

Estabelecimento de condição especial a ser 

incorporada à base de certificação do projeto 

de tipo do avião Embraer EMB-390 e de outras 

aeronaves a critério da ANAC, aplicável às 

forças limite aplicadas pelo piloto ao manche 

lateral. 


