
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

 
  

OFÍCIO Nº 669/2021/GAB-SAC/SAC

Brasília, 24 de junho de 2021.

Ao Senhor
JOSÉ RÉRISSON MACEDO GOMES
Presidente da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína — ASTT
Rua Goianésia, nº 265 – Setor Urbanístico
77818-772  Araguaína/TO

 

C/C

 

A Sua Excelência o Senhor
SIMÃO MOURA FÉ RIBEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura — SEINFRA
Rua 06, nº 20, Bairro: Vila Aliança
77813-825  Araguaína/TO

 

Assunto: Autorização ao Compromissário para emissão da Ordem de Serviço (O.S.) visando o
início das obras de parte do objeto do Termo de Compromisso nº 14/2017 do Aeroporto de
Araguaína/TO (SWGN).

 

Senhor Presidente,

 

1. Faz-se referência à solicitação encaminhada pelo Município de Araguaína/TO, por meio
do O cio nº 155/2021-GAB/PREF./SCGR, de 10 de junho de 2021, no qual é requerido a esta Secretaria
Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura — SAC/MInfra autorização para emissão de
Ordem de Serviço (O.S.), visando dar início à execução das obras de parte do objeto do Termo de
Compromisso nº 14/2017 do Aeroporto de Araguaína/TO (SWGN).

2. Nesse sen do, CONSIDERANDO, a competência ins tucional do Ministério da
Infraestrutura - MInfra na elaboração de estudos e projeções rela vas aos assuntos de Aviação Civil e
de infraestruturas Aeroportuária e Aeronáu ca Civil e rela vos à logís ca do transporte aéreo e do
transporte intermodal e mul modal, ao longo de eixos e fluxos de produção, em ar culação com os
demais órgãos governamentais competentes, bem como quanto a inves mentos no setor, com
recursos oriundos do Fundo Nacional de Aviação Civil - FNAC;

3. CONSIDERANDO, o Termo de Compromisso nº 14/2017, celebrado em 19 de dezembro
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de 2017, no qual figura como CONCEDENTE, à época, o então Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil - MTPA, atual Ministério da Infraestrutura - MInfra, e como COMPROMISSÁRIO, A
Prefeitura Municipal de Araguaína/TO, tendo como objeto a “elaboração de projetos; recuperação de
pavimentação do sistema de pistas, construção de nova taxiway e novo pá o de aeronaves;
construção de novo TPS, edificações de apoio, seção contra incêndio e aquisição de equipamentos;
auxílios à navegação e adequação da EPTA; fechamentos e serviços complementares”.

4. CONSIDERANDO, que conforme disposto na alínea “d”, do item I - DO CONCEDENTE, da
Cláusula Segunda - Obrigações do Termo de Compromisso, deverá o CONCEDENTE autorizar
formalmente o início da realização das obras e a consequente emissão da ordem de serviço pelo
COMPROMISSÁRIO;

5. CONSIDERANDO, que o Compromissário apresentou todos os documentos per nentes
para análise e consequente autorização desta SAC/MInfra; e

6. CONSIDERANDO, que a área técnica do Departamento de Inves mentos — DINV, desta
Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura — SAC/MInfra, analisou toda a
documentação encaminhada pelo Município de Araguaína/TO, manifestando-se através da Nota
Técnica Nº 16/2021/CGINV-DINV/DINV/SAC, de 23 de junho de 2021, no sen do de que a
documentação encaminhada atende aos requisitos para autorização de emissão da Ordem de Serviço
(O.S.) para execução das obras de parte do referido objeto.

7. AUTORIZO o COMPROMISSÁRIO a emi r a ORDEM DE SERVIÇO (O.S.) para execução
da “drenagem e terraplanagem para regularização de faixa de pista e faixa preparada, resa e
cerca patrimonial”, parte esta integrante do objeto contratado e componente do Termo de
Compromisso nº 14/2017 em conformidade com as análises técnicas realizadas pela Unidade Técnica
responsável desta SAC/MInfra.

8. Por fim, coloca-se esta Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da
Infraestrutura – SAC/MInfra, através do Departamento de Inves mentos - DINV, à disposição para
sanar eventuais dúvidas, por meio dos telefones: (61) 2029-8562 / 8572, bem como alerta-se que
todas as correspondências formais (O cios, Cartas etc.), direcionadas a esta SAC/MInfra, devem ser
remetidas ao novo endereço:

Esplanada dos Ministérios, Bloco R - Edifício Anexo, Ala Oeste, 1º andar.

Bairro: Zona Cívico-Administrativa

CEP: 70044-902 - Brasília/DF.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
RONEI SAGGIORO GLANZMANN

Secretário Nacional de Aviação Civil

Documento assinado eletronicamente por Ronei Saggioro Glanzmann, Secretário Nacional de
Aviação Civil, em 25/06/2021, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
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4256425 e o código CRC 089BF4C4.

Referência: Proces s o nº 50000.035084/2017-27 SEI nº 4256425

Esplanada  dos  Minis térios , Bloco R -, Edi fício Anexo - 1º Andar - Ala  Oeste - Ba i rro Zona  Cívico-
Adminis trativa
Bras íl ia/DF, CEP 70044-902
Telefone: (61) 2029-8632 - www.infraestrutura .gov.br
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