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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 146/2022  

PROCESSO Nº 943/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Contratação de serviços para manutenção técnica e revisão geral no farol rotativo e na torre 

do Aeroporto Municipal, incluindo materiais e mão-de-obra, de acordo com as especificações abaixo:  

 

FORNECEDOR: J.G.S LISA INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI (PROTEÇÃO AO VOO) 

CNPJ: 36.641.295/0001-22 

Item nº Código Especificação Quantidade Unidade Valor Total R$ 

1 84101 Serviço técnico de Manutenção e Revisão 

Geral do Farol Rotativo do Aeroporto 

Municipal Paulo Abdala, incluindo mão de 

obra, materiais e demais insumos necessários, 

conforme memorial descritivo. 

01 Serviços 15.100,00 

 

Valor Total do processo de Dispensa de licitação nº 146/2022: R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais). 

 

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

 

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. 

Ainda, procurando justificar a contratação buscamos junto a empresa Embratel, empresa fabricante de faróis 

para aeródromo, uma proposta comercial, ver anexo, de um farol novo, modelo instalado em nosso aeroporto, 

o qual hoje para aquisição custa aproximadamente R$30.000,00. 

Dessa maneira, queremos demonstrar a viabilidade para a recuperação deste equipamento instalado no 

município, e ainda, justificar que além da manutenção do referido farol iremos efetuar uma manutenção geral 

na torre a qual ele está instalado. 

Situação está evidenciada no memorial descritivo que fará parte deste termo. 

Vale destacar ainda, os vários investimentos que estão sendo executados no Aeroporto Paulo Abdala nos 

últimos meses. Dentre eles destacamos as melhorias e adequações da pista, sistema de balizamento e 

iluminação, sistema de comunicação e segurança e terminal de embarque. 

Com isso, se faz necessário a manutenção e adequações do farol de sinalização e da torre onde este está 

instalado, situação está melhor caracterizada no memorial descritivo elaborado pela equipe técnica de 

engenharia do município e que faz parte deste termo de referência, como já mencionado 

 

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 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


      MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
                     Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103   /  Página 2 
 

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 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. 

Através de uma parceria entre o Município e a ANAC foi disponibilizado ao aeroporto um caminhão de 

combate a incêndio e outros desastres o qual se encontra 24 (vinte e quatro) horas no aeroporto. 

Para o ano de 2018, a ANAC renovou a licença do aeroporto por mais 10(dez) anos, contribuindo dessa 

maneira para que a administração promova mais melhorias e investimentos no local. 

Dessa maneira, ainda vale ressaltar que em 2019 em parceria com o governo do estado houve o retorno dos 

voos comerciais atendendo ao Programa Voe Paraná, cujo objetivo principal é o fomento à aviação local e 

regional. 

Vendo dessa maneira a constante necessidade de melhorias e manutenções no local a necessidade de se manter 

o sistema de sinalização e iluminação em dia.  

Ainda citamos que o aeroporto necessita de serviços de manutenção e conservação em seu sistema de 

sinalização de segurança constantemente, visto que, as normas da ANAC e COMAER são rigorosas para essa 

funcionalidade. Ainda, os equipamentos instalados entre eles: biruta iluminada, casa de força (KF), estação 

meteorológica de superfície, estação de rádios VHF/AM, farol de aeródromo, rádio farol não direcional (NDB), 

sistema de sinalização de pouso/decolagem (taxy way), iluminação da área geral do aeroporto, iluminação e 

sinalização de áreas até os hangares. Todo o sistema destinado à navegação aérea, sinalização horizontal e 

vertical, balizas e demais luzes necessárias ao funcionamento necessitam de constantes manutenções. 

Objetivando manter em dia todo o aparato de segurança e ainda, visando atender as orientações da notificação 

já mencionada se faz necessária a manutenção do farol de sinalização instalado no aeroporto municipal. 

 

O equipamento dispõe de dois sistemas projeção, um principal e um reserva, cada sistema possui dois 

projetores de luz, um com natural (BRANCA) e outro verde, estes projetores trabalham defasados a 180º. No 

caso de queima de lâmpada o sistema reserva é acionado e uma sinaleira vermelha na parte externa do 

equipamento irá indicar que existe lâmpada queimada. 

 

Da quantidade e da precificação dos valores: 

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

a manutenção exige técnica, principalmente na manutenção do farol. 

Justificamos ainda, que a proposta mais vantajosa para o Município foi ofertada pela empresa J.G.S. LISA 

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ Nº36.641.295/0001-22, conforme documentação em anexo a 

esse termo. 

 

Da empresa a ser contratada: 

A empresa JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO), atua em vários 

direcionamentos, tendo uma equipe de colaboradores com amplo conhecimento e qualificada, de engenheiros, 

técnicos e administradores, atuando dentro do universo SISCEAB. 

A empresa JJ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO AEROPORTUÁRIA (PROTEÇÃO AO VOO), e credenciada 

nos principais órgão técnicos e de serviços, dentre eles destacamos: CREA, SICAF, DECEA, CFT, PAME -RJ, 

ANAC E CRCEA-SE, trazendo desta maneira mais segurança e transparência a contratação.  

A empresa tem como missão a realização de suas atividades, com ética, responsabilidade, expertise, respeito 

e espírito de equipe, buscando auxiliar a todos os seus clientes, que fazem parte do universo da proteção ao 

voo. 

A empresa atua no alinhamento às realidades locais, se adequando totalmente a rotina diária do contratante, 

tendo como carro chefe, o reporte imediato de anomalias e discrepâncias nos sistemas aeroportuários, zelando 
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para que não ocorra degradação no controle do espaço aéreo. 

Possui vasta experiência na área aeroportuária, tendo contrato com várias empresas de renome nacional e 

enorme quantidade de órgãos públicos os quais a empresa presta ou já prestou serviços. 

 

Vale destacar aqui, a recente contratação feita pelo município, através do contrato 559/2022, pregão 95/2022, 

cujo objeto foi a prestação de serviços para execução da manutenção da iluminação da pista do Aeroporto 

Municipal Paulo Abdala, atendendo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil da agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, incluindo o fornecimento de material específico para sinalização aeroportuária e mão 

de obra. 

 

Salientando que a referida contratação foi finalizada e que os serviços prestados foram atestados e aprovados 

pela equipe técnica do Município. Tendo atendido além das expectativas da equipe para o sistema de 

sinalização e iluminação do aeroporto. 

 

Ainda, vale destacar a qualificação técnica da equipe para os serviços, principalmente nos requisitos de 

certificações de segurança e saúde dos funcionários e demais envolvidos nos serviços. 

                            

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

7980 11.001 14.452.1501.2.065 3.3.90.39.05.00 000 

 

 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 J.G.S LISA 

INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 36.641.295/0001-22, estabelecida na 

Avenida Coronel Sezefredo Fagundes nº 221, Tucuruvi, casa 2, CEP: 02306-000, na cidade de São Paulo/SP, 

considerando 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, 18 de outubro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

De acordo com a Dispensa de Licitação nº 146/2022, em 18 de outubro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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