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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 55/2022  

PROCESSO Nº 402/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de 3 (três) balizadores aeronáuticos solares de média intensidade a serem 

instalados no Aeroporto Municipal, visando atender a notificação nº 44563, do Ministério da Defesa, de 

acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: PRODUTOS ELETRÔNICOS FRATA LTDA 

CNPJ: 60.680.436/0001-09 

Item 

nº 

Código Especificação Quanti

dade 

Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor 

 Total R$ 

1 81135 BALIZADOR AERONÁUTICO SOLAR DE MÉDIA 

INTENSIDADE. 

 

DADOS TÉCNICOS: 

Regulamentação: COMAR 957-GC3 

Intensidade Luminosa:  2.000 Candelas 

Fonte de Luz: Led - 100.000 horas 

Cor: Vermelho 

Sensor Dia / Noite:  Sim 

Freq. Operação:  Piscante 

Feixe de Luz:  360° Horizontal 

Grau de Proteção: IP65 

Peso: 6.7 Kg 

Temperatura de Operação:  -10? ~ +55? 

Chassi:   Alumínio e Policarbonato - Proteção UV 

Alimentação: Painel Solar 09(nove)W 

Bateria: Lithim ion 

Autonomia: 03(três) dias (em tempo nublado e 

chuvoso); 

Aplicações: Linha de Transmissão, Torres de 

Telecomunicações, Anemométricas, Rádio, TV, entre 

outros obstáculos aéreos; 

 

INCLUSOS: Todo o material necessário para 

instalação (parafusos, arruelas, cintas...), frete e demais 

condições de fornecimento; 

 

INSTALAÇÃO: POR COPEL/PR; 

 

GARANTIA: MÍNIMA DE 24(vinte e quatro) MESES; 

 

MODELO DE REFERÊNCIA: FRATA, COD. 1507   

03 UN 2.450,00 7.350,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 55/2022: R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93. 

 

1. Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração municipal, no 

que se refere à aquisição de materiais de sinalização aeroportuária (BALIZADORES AERONÁUTICOS), a 

serem instalados em torres de transmissão de energia elétrica da concessionária COPEL, e instaladas em área 

de segurança do Aeroporto Municipal Paulo Abdala, visando atender a Notificação Nº44563, em anexo, do 

Comando da Aeronáutica, Ministério da Defesa, enviada ao Município em data de 04 de Março de 2022, 

onde, o processo ficará sobrestado por CENTO E VINTE DIAS corridos, a contar da data de aviso de 

recebimento do presente documento, em conformidade com a ICA 11-3/2020.ICA 11-408 - RESTRIÇÕES 
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AOS OBJETOS PROJETADOS NO ESPAÇO AÉREO QUE POSSAM AFETAR ADVERSAMENTE A 

SEGURANÇA OU A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS. 

 

2. Da Justificativa: 

Atualmente se tem buscado muito o fortalecimento dos municípios e regiões, com isso, os governos têm 

investido nos modais de transporte como soluções para o crescimento e geração de emprego e renda. Com 

esse pensamento vem se criando políticas públicas de fortalecimento do modal aéreo, pois, os aeroportos, 

principalmente os do interior dos estados possuem grande importância estratégica para alavancar o 

desenvolvimento dessas cidades e regiões. 

E o nosso estado não está fazendo por menos, nos últimos dias foi lançado programa de extensão e 

revitalização de aeroportos para o interior do estado. O Paraná tem 399 municípios e possui apenas 41 

aeroportos, onde 37 desses são municipais. Mesmo sendo um número de pouco mais de 10% em relação ao 

número de municípios. Esses números, mesmo parecendo pouco, nos elevam ao 4º estado com maior 

número de aeroportos no Brasil. 

Com isso, e pensando em desenvolver o setor, o governo estadual, como já mencionado, vem buscando 

parcerias e alternativas para desenvolver esse setor. Com o novo projeto recém-lançado nosso município foi 

contemplado com uma linha aérea, com voos regulares e movimentação constante de aeronaves no espaço 

aéreo do aeroporto. Com isso, o Município vem atualizando e fazendo os ajustes necessários no espaço do 

aeroporto, visando adequações técnicas e de segurança. 

 

2.1. Do aeroporto: 

O Aeroporto Municipal de Francisco Beltrão, batizado de aeroporto Paulo Abdala (in memoriam) é um 

modelo de aeroporto brasileiro construído para atender as necessidades das pequenas e médias cidades. É 

administrado pela prefeitura Municipal e possui uma pista construída em asfalto de 1320 metros de 

comprimento por 30 metros de largura. Opera em período diurno e noturno atendendo as demandas por 

pousos e decolagens. Ainda não opera por instrumentação, mas atende as todas as exigências da ANAC. 

Recentemente teve vários investimentos e melhorias visando atender as normas de aviação. Um novo 

terminal de passageiros foi construído visando o conforto e comodidade dos passageiros e atendendo as 

normas da ANAC.  

A pista de pouso e decolagem, os arredores (pátio), os alambrados também passaram por reformas se 

adequando às exigências técnicas da ANAC. 

 

2.2. Das torres de transmissão de energia: 

Uma torre de transmissão é uma estrutura metálica em forma de torre que sustenta uma série de cabos 

através dos quais é transportada a energia elétrica, que abastece cidades, indústrias, residências, dentre 

outros. 

A torre de transmissão a qual serão instalados os balizadores tem altura acima de 45 metros, conforme 

orientação dos técnicos da Copel, e os equipamentos serão instalados nas pontas dessas torres. Ainda, 

esclarecemos aqui, que essas torres estão localizadas dentro do espaço aéreo de segurança do aeroporto. 

Necessitando dessa maneira de serem sinalizadas. 

 

2.3. Da Instalação dos Balizadores: 

A Administração Municipal firmou parceria com a concessionária COPEL para a instalação dos balizadores 

nas torres de transmissão. Serviços esses que serão executados pelas equipes técnicas da COPEL, em data a 

ser agendada após o recebimento dos equipamentos, e ainda, a prestação dos serviços não gerará custos ao 

Município.  

 

2.4. Da quantidade e da precificação do valores: 

Os três balizadores atenderão à demanda do município levando-se em consideração ao exposto pelo 

Comando da Aeronáutica conforme notificação já mencionada.  

Para a precificação dos valores buscamos propostas comerciais junto a fornecedores específicos, visto que, o 

objeto almejado possui características distintas de uso, e portanto não comum de venda. Justificamos ainda, 
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que a proposta mais vantajosa para o Município foi ofertada pela empresa FRATA, conforme documentação 

em anexo a esse Termo. 

                            

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7910 11.001 15.452.1501.2.065 3.3.90.30.26.00 000 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 

licitação são oriundos da receita própria do município.   

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa PRODUTOS 

ELETRÔNICOS FRATA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 60.680.436/0001-09, estabelecida na Rua Dr. Cesar 

Castiglioni Junior nº 522, Casa Verde, São Paulo/SP, CEP: 02.515-000; considerando o disposto no Artigo 24, 

Inciso II, da Lei de Licitações nº 8.666/93, e o contido do Termo de Referência e anexos que integram o 

presente processo.   

 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 09 de maio de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

  

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 55/2022, em 09 de maio de 2022 

 

 

Cleber Fontana 

PREFEITO MUNICIPAL 
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