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ANEXO I   

 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR 

 

 

Eu, (NOME DO MOTORISTA), motorista terceirizado, qualificado (a) na Autorização 

n. º ____GAS/XXX, declaro e reconheço que é de minha responsabilidade a 

veracidade dos dados informados, o conhecimento e o cumprimento das normas de 

utilização dos veículos oficiais, durante o horário de expediente ou em viagens, a 

função do Poder Público Estadual, bem como respeitar as obrigações contidas no 

Edital do Pregão Eletrônico n. º 1048/2021 e na Lei do Código Brasileiro de Trânsito.  

 

  

É de meu conhecimento e inteira responsabilidade, a obrigatoriedade pelo 

preenchimento correto do Diário de bordo (modelo anexo), conforme determinação da 

SEAP/DETO. 

 

Declaro, que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas 

condições de dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes, verificado os freios e 

conferido que o veículo possui todos os acessórios obrigatórios (estepe, macaco, 

triângulo e extintor de incêndio), bem como que está com toda a documentação legal 

e atualizada. 

 

Declaro ainda que, se cometer quaisquer infrações de trânsito ou sinistros em que 

for constatada a minha culpa, após decorrido as instâncias recursais quando couber, 

não havendo êxito, efetuarei o pagamento imediato ao Estado concorde as 

orientações do setor responsável e encaminharei cópia do recibo de pagamento (via 

e-mail, protocolo ou segundo as instruções as quais me foram repassadas pelos 

responsáveis) aos gestores do Setor de Transportes. 

 

Declaro também que, em caso de não cumprimento das orientações, havendo 
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apuração e comprovação da culpa e o não pagamento dentro do prazo legal, serei 

responsabilizado civil e penalmente (instância comum), se for o caso. 

 

Por fim, declaro ter conhecimento do transcrito nos art. 151  e 162  do Decreto n.º 

4453/2012 e no art. 1º, II3 da Resolução n.º 222/2011. 

 

Tendo lido o inteiro teor deste documento, estando ciente e de acordo com as 

condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais, bem como das 

obrigações contidas no referido Pregão Eletrônico, nada mais havendo a declarar, 

firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade. 

 

 

 

 

 

Assinado eletronicamente 

XXXXXXXXX 

Assinatura do (a) declarante conforme documento de identificação apresentado 

R.G xxxxxxxxxx 

 

 

 

                                                 
1 Art. 15. Os órgãos da Administração Direta e Autárquica, que tiverem veículo de sua propriedade envolvido em acidente, ficam obrigados 

a de imediato apurar responsabilidades mediante a instauração de processo sindicante. 
 Parágrafo único. Junto ao processo sindicante deverá constar toda a documentação inerente ao fato, inclusive o Boletim de Ocorrência 

emitido pelo Departamento de Trânsito. 

2 Art. 16. Em caso de acidente, constatada a culpa do condutor do veículo, fica o mesmo obrigado a indenizar o Poder Público Estadual 

pelos danos que houver causado, na forma da legislação em vigor 

3 Art. 1º – II. O condutor do veículo responderá por qualquer infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro, desde que comprovada 

sua culpabilidade. 


