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ANEXO 13
MODELO DE TERMOS DE COMPROMISSO PARA ELABORAÇÃO DA
PROPOSTA
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TERMO DE COMPROMISSO I – Geral da Licitante

Eu,__________________________________________________________________, RG nº
________________________, CPF nº ___________________, representante legal da
empresa

ou

consórcio

_____________________________________,

CNPJ

nº

____________________ e atuando em seu nome, venho declarar os compromissos da
Proponente abaixo discriminados:

(a) que prestará os serviços a que se propõe de forma adequada, em conformidade com o
disposto no Edital de Licitação nº 002/2014, assim como nas normas da ANTT e demais
dispositivos legais que regem o assunto;

(b) que assume a responsabilidade exclusiva e integral dos riscos de demanda em relação às
projeções consideradas na elaboração de sua proposta, estando ciente de que a demanda
estimada no Projeto Básico disponibilizado tem caráter meramente indicativo;

(c) que disponibilizará e manterá:
i - durante 1 (um) ano, contado do início da operação dos serviços, no mínimo, a frota
estabelecida no(s) Projeto(s) Básico(s), observado o número de lugares previsto no Lote; e
ii - durante todo o prazo do Contrato de Permissão, os ônibus com idade máxima de 10 (dez)
anos e, a partir do início do terceiro ano de operação dos serviços, frota com idade média de 5
(cinco) anos, nos termos estabelecidos do Título V deste Edital.

(d) que apresentará no início das operações frota composta por no mínimo 20% (vinte por
cento) de ônibus novos.

(e) que a partir do início do quarto ano de operação, utilizará ônibus com motor traseiro ou
entre–eixos, até o final do prazo de Permissão, utilizando, excepcionalmente, ônibus com
motor dianteiro, desde que devidamente justificado e aceito pela ANTT.

(f) que adequará a frota à evolução da demanda;
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(g) que para o início da operação do(s) Lote(s) e durante todo o Contrato de Permissão
utilizará ônibus aprovados em inspeção técnica veicular, nos termos e condições estabelecidas
em Resolução da ANTT;

(h) que disporá, para o início da operação do(s) Lote(s), de infraestrutura necessária a garantir
a adequada prestação dos serviços, inclusive garagens para guarda e manutenção da frota,
apresentando a relação de garagens, indicando nome, CNPJ, endereços com coordenadas
georreferenciadas, e a comprovação documental da propriedade ou posse direta das
instalações, mediante original ou cópia autenticada;

(i) que disporá, para o início da operação, de mão-de-obra com experiência mínima de 90
(noventa) dias no Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, nas condições especificadas
no Edital de Licitação;

(j) que disporá, para o início da operação, de motoristas capacitados em conformidade com os
atos normativos do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; e

Declaro, ainda, estar ciente que a falsidade dessas declarações configura crime previsto no art.
299, do Código Penal Brasileiro.

(local e data)
_____________________________________________
(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)
Nome:
CPF/MF:
Função:
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TERMO DE COMPROMISSO II – Responsáveis Técnicos

Eu,__________________________________________________________________, RG nº
________________________, CPF nº ___________________, representante legal da
empresa

ou

consórcio

_____________________________________,

CNPJ

nº

____________________ e atuando em seu nome, venho declarar que a Permissionária
manterá, durante toda a vigência do contrato, responsável técnico pelo (a):
- gestão da empresa, com formação de nível superior e experiência profissional em
gerenciamento de empresa do setor de prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo
de passageiros;
- manutenção dos veículos que possua formação de nível superior em mecânica, registrado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e experiência profissional em
manutenção de veículos de grande porte; e
- processo de seleção e aperfeiçoamento de pessoal, com formação de nível superior e
experiência profissional em gestão de pessoas em empresas do setor de prestação de serviços
de transporte rodoviário coletivo de passageiros.

Declaro, ainda, estar ciente de que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no
art. 299, do Código Penal Brasileiro.

(local e data)

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal com firma reconhecida)
Nome:
CPF/MF:
Função:
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