
 

ANEXO II (MODELO) 
PAPEL TIMBRADO 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

 

 
À Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero 

 

Ref.: CREDENCIAMENTO Nº ____/____/____/____ 
 

Prezados Senhores: 
  
À presente carta, apresentamos a V.Sa., os documentos necessários ao 

Credenciamento desta empresa (caso seja pessoa física, fazer a adequação), conforme descritos 
no Capítulo 7 do Edital de Credenciamento.  

 Informamos que apresentamos a referida documentação para o Credenciamento 
direcionado ao(s) seguinte(s) ramo(s) de atividade:______(descrever os ramos de atividade para 
os quais a PJ ou PF deseja credenciar-se).  

 
(SE PESSOA JURÍDICA) 

 
Em consonância com o subitem 4.2 do Edital, declaramos que: 
- Não possuímos em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 
dezembro de 1998); 

- Nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, 
consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo 
comissionado da Infraero, e a proponente não está incursa em nenhum dos impedimentos 
elencados no subitem 4.2 do Edital. 

 
(SE PESSOA FÍSICA) 

 
Em consonância com o subitem 4.3 do Edital, declaramos que: 
- Executo diretamente e pessoalmente o objeto ao qual estou me credenciando, 

conforme previsto no ACÓRDÃO TCU nº 915/2013-2ª Câmara; 
- Não sou declarado como inidôneo pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou 

pela unidade federativa a que está vinculada a Infraero. 
 

Caso nos seja disponibilizado o objeto do presente CREDENCIAMENTO, nos 
comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, 
indicando para esse fim o Sr. ___________________, Carteira de Identidade nº. ___________ 
expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ________, CPF nº ________, E-mail ___________, 
fone __________, fax _________, como representante legal desta Empresa. 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos 
relativos ao CREDENCIAMENTO em causa e nossa plena concordância com as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Local e data  
___________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA CREDENCIADA/CNPJ 

 


