
ANEXO IX-9.04.  
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  
E VINCULAÇÃO DA(S) GARAGEM(NS) 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº ........../........... 

OBJETO: 
ÁREA: 

DECLARAÇÃO 

(  ) Como interessada na referida concorrência e sob as penas da lei, declaramos que, 
por ocasião do início da operação dos serviços e nos termos do item 3.9 do Edital, 
disporemos de instalação(ões) para abrigo, abastecimento e manutenção da frota 
operacional, bem como para realização dos serviços administrativos de apoio, a(s) 
qual(is) ficará(ão) vinculada(s) ao Serviço de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros na cidade de São Paulo. 
Declaramos, ainda, que serão devidamente observadas e atendidas as 
especificações técnicas da Infraestrutura Básica de Garagem, contidas no Anexo V 
do Edital. 

ou 

(  ) Como interessada na referida concorrência e sob as penas da lei, declaramos que, 
por ocasião do início da operação dos serviços, NÃO dispomos de instalação(ões) 
para abrigo, abastecimento e manutenção da frota operacional, bem como para 
realização dos serviços administrativos de apoio, a(s) qual(is) ficará(ão) vinculada(s) 
ao Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros na cidade de São Paulo, 
incorrendo na hipótese prevista no item 3.9.4 do Edital.  

Declaramos, ainda, que serão devidamente observadas e atendidas as 
especificações técnicas da Infraestrutura Básica de Garagem, contidas no Anexo V 
do Edital. 

Cumpre declararmos o compromisso de providenciar a adoção de todos os 
procedimentos cabíveis para a efetivação da desapropriação concernente ao imóvel 
....................................................................... (descrito no Anexo V-5.2.2 – Áreas 
Declaradas de Utilidade Pública), vinculado ao Transporte Coletivo Público de 
Passageiros no Município de São Paulo, ficando responsável pelas indenizações 
cabíveis, nos termos dos itens 3.9.4. e seguintes do Edital e do Anexo VIII-8-A – 
Minuta de Contrato, conforme o disposto no inciso VIII do artigo 29 da Lei Federal nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e no art. 10 do Decreto Municipal nº 58.200/2018. 

. 

...................................... 
Local/Data 

Representante Legal / Nome e Assinatura 
(com carimbo da empresa) 
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