
 
AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 21/2010 - AVISO DE SESSÃO PRESENCIAL 

 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso da 

competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, inciso V, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 

2005, e com base nos arts. 8º, incisos X e XLVI, e 27 da mesma Lei, considerando o disposto nos 

arts. 229 a 231 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 32 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 

de 1999, e na Instrução Normativa nº 18, de 17 de fevereiro de 2009, e tendo em vista o deliberado 

na Reunião Deliberativa da Diretoria realizada em 24 de agosto de 2010, 

 

RESOLVE: 

 

1.  Estabelecer, nos termos do item 2 do Aviso de Audiência Pública nº 21/2010, publicado no 

Diário Oficial da União de 25 de agosto de 2010, Seção 3, p. 25, referente ao processo de licitação 

para a concessão da construção parcial, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de 

São Gonçalo do Amarante (ASGA), os seguintes locais, datas e horários para a realização das 

sessões presenciais ali referidas, com vistas à discussão dos Estudos de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental do projeto (EVTEA) e  das minutas do edital de licitação e do contrato de 

concessão: 

a) em Brasília/DF, no dia 17 de setembro de 2010, sexta-feira, a partir das 10 (dez) horas, no 

auditório do anexo da ANAC localizado no Setor de Hangares, Lote 4 (ao lado do Terminal 2) – 

Aeroporto Internacional de Brasília; e 

b) em São Gonçalo do Amarante (RN), no dia 24 de setembro de 2010, sexta-feira, a partir 

das 9 (nove) horas, no Teatro Municipal Prefeito Poti Cavalcanti, localizado à Rua Alexandre 

Cavalcanti, s/nº - Centro. 

2. As inscrições de interessados em manifestar-se verbalmente durante a sessões presenciais 

referidas no item 1 deverão ser efetuadas até as 18h do dia 15 de setembro de 2010, para a sessão de 

Brasília, e até as 18h do dia 22 de setembro de 2010, para a sessão de São Gonçalo do Amarante, 

por meio do endereço eletrônico audienciapublica.asga@anac.gov.br, sendo obrigatórias a 

respectiva identificação e a da empresa ou entidade representada, se for o caso. 

 

 

 

 

CLÁUDIO PASSOS SIMÃO 
Diretor-Presidente Substituto 
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