ANEXO I – FOLHA DE ROSTO

ENVELOPE COM PROPOSTA TÉCNICA E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA
CHAMAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO
CONFORME PORTARIA Nº 076/2022
NÚMERO DA PERMISSÃO:
NOME COMPLETO:

CPF:
RG:
ENDEREÇO:

TELEFONE:
E-MAIL:
PARA USO DA STTU

ATESTADO DE ENTREGA
RECEBIDO EM:
ASSINATURA DO APRESENTANTE:
______/__________/2022
ÀS: _____:_____
________________________________
Por: _____________________
CPF: ____________________________
Matrícula:

Anexo II – Proposta

Nome Completo
Nacionalidade
Estado Civil

Endereço

CPF

RG

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Eu, acima qualificado, em atendimento ao disposto no Edital constante na Portaria
nº 076/2022 - STTU/GS, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno
conhecimento do seu conteúdo, venho apresentar proposta para o cumprimento do objeto
deste Chamamento Público Simplificado, sob minha inteira responsabilidade, nas
condições a seguir:
Veículo com ano de fabricação, Ano de fabricação do veículo proposto:
comprovado mediante o Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo ou o
“Termo de compromisso de aquisição de
veículo”, apresentado, conforme modelo
do Anexo IV - Termo de Compromisso
de Aquisição de Veículo.
Este item é critério de pontuação e, por
consequência, classificatório.

Além da condição acima, para fins de pontuação e classificação, declaro e
comprovo que:

I

II

Tenho como tempo de exercício da atividade
profissional como permissionário, comprovada
através de certidão expedida pelo Município do
Natal.
( ) Tenho
( ) Não tenho
Pontuação por observância/inobservância das
normas de trânsito, tendo como referência o ano de
2020, no que se refere a ausência de ou às
penalidades aplicadas pelos órgãos de trânsito.

Tempo:

( ) Participei
( ) Não participei
III
De cursos especializados, comprovado mediante
declarações, certificados ou diplomas.
Declaro ainda que:
1 – Tenho pleno conhecimento das obrigações e dos deveres decorrentes do
edital e da legislação aplicável;
2 – Estou ciente de que, como condição para a autorização e sob pena de
decadência do direito a esta, o proponente, se convocado deverá comprovar,
no prazo fixado, que:
a) Atendo todos os requisitos de qualificação e habilitação para o
exercício da função, inclusive titularidade dos cursos que a legislação
exige;
b) Não sendo proprietário de veículo, fará a sua aquisição no prazo
previsto no edital, para que esteja em condições de operação no prazo
assinado;
c) O veículo está apto e equipado para entrar em operação, não havendo
qualquer embraço ou restrição.
3 – Estou apto do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional
para os serviços que integram esta proposta.
4 – Não cobrarei tarifa diferente da fixada pelo Poder Executivo, de acordo
com as normas legais e regulamentares aprovadas pelo Município.
De acordo com a legislação vigente, declaro estar ciente da responsabilidade que
assumo pelas informações constantes desta proposta.

Natal, _____ de ________________ de 2022

__________________________________________
Assinatura do Proponente

Anexo III – Declaração de Residência

Nome Completo
Nacionalidade
Estado Civil

Endereço

CPF

RG

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Eu, acima qualificado, em atendimento ao disposto no Edital constante na Portaria
nº 076/2022 - STTU/GS, declaro expressamente que sou domiciliado no Município do
Natal.
Por ser verdade, firmo a presente Declaração que, se descumprido, sujeitará a minha
desclassificação.

Natal, _____ de ________________ de 2022

__________________________________________
Assinatura do Proponente

Anexo IV – Termo de Compromisso de Aquisição de Veículo
À
STTU
A/C Comissão do Chamamento Público Simplificado referente ao Edital constante na
Portaria nº 076/2022 - STTU/GS
Referência: Chamamento Público Simplificado

Nome Completo
Nacionalidade
Estado Civil

Endereço

CPF

RG

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Eu, acima qualificado, em atendimento ao disposto no Edital constante na Portaria
nº 076/2022 - STTU/GS, declaro expressamente não possuir veículo para operação do
serviço de transporte público de passageiros e firmo perante o Município do Natal o
presente Termo de Compromisso de Aquisição de Veículo, comprometendo-me a
adquirir com todas as características mínimas exigidas pela legislação e com ano de
fabricação de:
Ano de fabricação do
veículo,
comprovado
mediante o Certificado de
Registro e Licenciamento
de Veículo

Ano de fabricação do
veículo proposto:

Declaro ainda que o veículo atenderá plenamente as características indicadas na
proposta técnica, bem como todas as normas de trânsito e as condições exigidas no
referido Edital.
Por ser verdade, firmo o presente Termo de Compromisso que, se descumprido,
sujeitará a minha desclassificação.

Natal, _____ de ________________ de 2022

__________________________________________
Assinatura do Proponente

Anexo V – Declaração de Não ser Detentor de Delegação/Outorga de Serviço Público
ou Autorização de Qualquer Natureza Expedida pela Administração Pública Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal

Nome Completo
Nacionalidade
Estado Civil

Endereço

CPF

RG

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Eu, acima qualificado, em atendimento ao disposto no Edital constante na Portaria
nº 076/2022 - STTU/GS, declaro expressamente não ser detentor de delegação/outorga
de serviço público ou autorização de qualquer natureza expedida pela administração
pública federal, estadual, distrital ou municipal.
Por ser verdade, firmo a presente Declaração que, se descumprido, sujeitará a minha
desclassificação.

Natal, _____ de ________________ de 2022

__________________________________________
Assinatura do Proponente

Anexo VI – Declaração de Não possuir Vínculo Empregatício

Nome Completo
Nacionalidade
Estado Civil

Endereço

CPF

RG

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Eu, acima qualificado, em atendimento ao disposto no Edital constante na Portaria
nº 076/2022 - STTU/GS, declaro expressamente não possuir vínculo empregatício a
qualquer título e de qualquer natureza.
Por ser verdade, firmo a presente Declaração que, se descumprido, sujeitará a minha
desclassificação.

Natal, _____ de ________________ de 2022

__________________________________________
Assinatura do Proponente

Anexo VII – Declaração de Aptidão Jurídica

Nome Completo
Nacionalidade
Estado Civil

Endereço

CPF

RG

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Eu, acima qualificado, em atendimento ao disposto no Edital constante na Portaria
nº 076/2022 - STTU/GS, declaro expressamente possuir aptidão jurídica para o
exercício de atividade no sistema de transporte público coletivo e para prestação do
serviço objeto do referido Edital.
Por ser verdade, firmo a presente Declaração que, se descumprido, sujeitará a minha
desclassificação.

Natal, _____ de ________________ de 2022

__________________________________________
Assinatura do Proponente

