
A

AGENCIA NACIONAL DE AVIAcAO CIVIL

DIRETORIA

ATA DA REUNIAO REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2006

Aos vinte e oito dias do mes de novembro do ano de dois mil e seis, as quinze

horas e quarenta minutos na Sala de Reunioes do Gabinete do Diretor-

Presidente, localizada no Edificio Santos Dumont, situado na Rua Santa

Luzia, n°. 651, Castelo, Rio de Janeiro - RJ, a Diretoria da Agencia Nacional

de Aviagdo Civil - ANAC reuniu-se corn a presenca do Dr. Milton Sergio

Silveira Zuanazzi , Diretor-Presidente; do Dr. Jorge Luiz Brito Velozo,

Diretor; do Dr. Josef Barat , Diretor, e do Dr. Leur Antonio Britto Lomanto,

Diretor, que acordao, assistidos pelas autoridades que assinaram a folha de

presenca: 1) Decide aprovar a Portaria n°. 500, de 28 de novembro de 2006,

que prorroga, em carater excepcional, por prazo determinado, o horario de

funcionamento do Aeroporto Internacional de Congonhas (Sao Paulo). 2)

Aprova a analise das opcoes de instalarao da sede da GER 4, conforme

relatorio e voto-vista do Diretor Leur Lomanto (processo n°

60800.005155/2006-42). 3) Aprova o use de celulares funcionais por parte dos

servidores cuja localizacao, a qualquer tempo, seja essencial Para as atividades

da Agencia, independentemente do cargo que ocupe, em especial aqueles

envolvidos em atividades de fiscalizacao. 4) Aprova o inicio dos seguintes

processos licitatorios: Processo n°. 60800.019920/2006-10 - Contratacao de

Servicos de Cessao de direito de use de softwares aplicativos (programas de

computador), sistemas operacionais Para estacoes de trabalhos e softwares



para equipamentos servidores da Microsoft (RJ e BSB); Processo no.

60800.019926/2006-89 - Aquisicao de 12 (doze) notebook portatil; Processo

no. 60800.020096/2006-32 - Contratacao de Assinatura do Boletim de Direito

Administrativo - Editora NDJ Ltda. - para Procuradoria-Geral; Processo n°.

60800.019907/2006-52 - Contratacao de Servicos de impermeabilizarao da

laje com troca de manta asfaltica e revisao do telhado na cobertura do Ed.

Sede da ANAC; Processo n°. 60800.019614/2006-75 - Licitarao para

contratacao de empresa especializada em vigilancia armada no Ed. Sede da

ANAC e GER VI; Processo n°. 60800.020093/2006-07 - Adesao ao Registro

de Precos de Material de consumo para suprir o almoxarifado da ANAC;

Processo n°. 60800.019405/2006-21 - Aquisicao de 04 (quatro) equipamentos

MP4 para Assessoria de Comunicacao Social - ASCOM; Processo n°.

60800.0200069/2006-60 - Aquisicao de material de consumo para 05 (cinco)

maquinas copiadoras; Processo n°. 60800.019991/2006-12 - Aquisicao de

modelo em PVC com logo da ANAC, por solicitacao da ASCOM; Processo

n°. 60800.015538/2006-29 - Aquisicao de assinatura da Revista Zenite, bern

como ponto de acesso a Web para pesquisas da area de contratacoes e

licitacoes; Processo n°. 60800.019992/2006-59 - Contratacao de servicos

graficos para ASCOM (pastas, crachas, cartazes, etc.) a ser usado em evento.

5) Aprova os pedidos de HOTRAN constantes do anexo a esta ata. 6) Aprova

a outorga de autorizacao para operar servico de taxi aereo especializado da

empresa Oeste Aviacao Agricola Ltda., conforme o que consta dos autos do

processo n°. 07-01/11984/96. 7) Concede previa aprovacao de modificacao de

atos constitutivos da empresa Master Top Linhas Aereas Ltda., conforme o

que consta dos autos do processo n°. 07-01/12061/05 (Abertura de filial em

Recife e formalizacao da integralizacao do capital social, subscrito no

montante de R$ 4.500.000,00 (quatro milhoes e quinhentos mil reais). 8)

Concede vista a ABETAR - Associacao Brasileira das Empresas de



Transporte Aereo Regional do processo n°. 60800 .020703/2006-64, sobre

Operacao Aerea no Aeroporto de Fernando de Noronha - PE, fixando o prazo

de 5 (cinco ) dias para a manifestacao . 9) Aprova o aluguel do Edificio

Comercial ICOMAP na Avenida Marechal Floriano, n°. 99, Centro, Rio de

Janeiro , no valor de ate R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais ). 12) Solicita

a Procuradoria que seja preparado estudo sobre a legislacao referente ao

PROFAA - Programa Federal de Auxilio a Aeroportos. 13) Aprova o apoio

financeiro a ABETAR - Associacao Brasileira das Empresas de Transporte

Aereo Regional , no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nada mais

havendo , foram encerrados os trabalhos as dezoito horas e vinte minutos do

dia vinte e oito de novembro do ano de dois mil e seis, apos o que foi lavrada

esta ata, que e por todos os Diretores presentes lida e assinada.

MILTOD( SERGIO SILVEIRA I ANAZZI

LOZO

Diretor

EU ANTONIO BRITTO LOMANTO

Diretor
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