
 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 02/2012 
 

 

 

DIVULGA O PROCEDIMENTO PARA AGENDAMENTO DE VISITAS TÉCNICAS –  SEÇÃO V DO 

CAPÍTULO I DO EDITAL DE LEILÃO Nº 2/2011 
 

A Comissão Especial de Licitação instituída pela Portaria nº 2.591, de 29 de dezembro de 
2011, vem a público INFORMAR: 
 
1. Em reiteração à informação já disponibilizada na página eletrônica desta Agência 

Nacional de Aviação Civil – ANAC (http://www2.anac.gov.br/GRU-VCP-BSB/) desde 
20/10/2011, os agendamentos das visitas técnicas de que trata o item 1.16 do Edital 
de Leilão nº 2/2011 deverão ser realizados diretamente junto à Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, por meio de correspondências eletrônicas 
a serem encaminhadas para os endereços eletrônicos disponibilizados no sítio 
eletrônico daquela empresa, no seguinte caminho:  
 

http://www.infraero.gov.br/index.php/br/transparencia/concessao.html 
 

2. A data e horário da visita técnica serão determinados pela INFRAERO. 
3. Eventuais recusas, por parte da INFRAERO, aos pedidos de agendamento, desde que 

devidamente comprovadas por meio das mensagens eletrônicas de pedido e da 
respectiva recusa, poderão ser comunicadas a esta Comissão Especial de Licitação, 
mediante protocolo na sede da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, para a 
adoção das providências cabíveis. 

4. Eventuais ausências de resposta da INFRAERO, em prazo superior a 05 (cinco) dias 
úteis contados da data do encaminhamento da mensagem eletrônica do pedido de 
agendamento, poderão ser comunicadas a esta Comissão Especial de Licitação, 
mediante protocolo na sede da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC de 
Declaração de Ausência de Resposta a Pedido de Agendamento de Visita Técnica, cujo 
modelo se encontra anexo ao presente Comunicado, acompanhada da mensagem 
eletrônica do pedido de agendamento, para a adoção das providências cabíveis. 

 
 

Brasília, 05 de janeiro de 2012. 
 

 
Adriano Pinto de Miranda 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

 

 

http://www2.anac.gov.br/GRU-VCP-BSB/
http://www.infraero.gov.br/index.php/br/transparencia/concessao.html
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ANEXO 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPOSTA A PEDIDO DE 

AGENDAMENTO DE VISITA TÉCNICA 
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Modelo de Declaração de Ausência de Resposta a Pedido de Agendamento de Visita Técnica 

 

 

[local], [•] de [•] de 2011 

 

À Comissão Especial de Licitação – Edital de Leilão nº 02/2011 

Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C 

Ed. Parque da Cidade Corporate - Torre A 

CEP 70308-200 - Brasília/DF – Brasil 

 

Ref.: Comunicado Relevante nº 02/2012 – Procedimento para Agendamento de Visitas 

Técnicas 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 3 do Comunicado Relevante em referência, a [Proponente], por 

seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, que 

solicitou o agendamento de visita técnica ao(s) complexo(s) aeroportuário(s) do(s) 

aeroporto(s) [nome do(s) aeroporto(s)], por meio de mensagem eletrônica encaminhada em 

[data] ao endereço eletrônico disponibilizado pela INFRAERO para tal finalidade na página 

eletrônica constante do Comunicado Relevante em referência, cuja cópia segue em anexo, e 

que, decorridos 05 (cinco) dias úteis, não obteve resposta da INFRAERO a seu pedido. 

 

‘ 

 

 ___________________________________________  

[Proponente] 

[representante legal] 

 


