
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA 
OU INSCRIÇÃO DE PERMISSÃO 

 
Eu ______________________________, portador do RG nº _______________ e do 

CPF nº. _________________________, declaro sob as penas da lei que: 

a) não estou impedido(a) de contratar com qualquer ente da Administração Pública 
do Município de Campinas, por sanção aplicada nos termos do artigo 87, inciso III, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou a qualquer título; 
 
b) não estou sujeito(a) aos efeitos de qualquer declaração de inidoneidade para 
contratar com a Administração Pública de qualquer esfera da Federação por sanção 
aplicada nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
ou a qualquer título; 
 
c) não existe qualquer fato impeditivo para que eu receba permissão do serviço de 
utilidade pública de transporte individual de passageiros em veículos automotores de 
aluguel TÁXI do Município de Campinas/SP; 
 
d) atendo integralmente as condições exigidas para ser detentor(a) de permissão do 
serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros em veículos 
automotores de aluguel TÁXI, nos termos previstos na legislação em vigor. 
 
e) não sou servidor(a) público(a) da Administração Direta ou Indireta, da União, 
Estado ou Município, ativo ou licenciado, inclusive de entidades com personalidade 
jurídica de direito privado sob controle do Poder Público e das fundações por ele 
instituídas ou mantidas, nos termos do artigo 4º, §1º, I e §2º da Lei Municipal nº. 
13.775/2010; 
 
f) não possuo, atualmente, qualquer permissão pública; 
 
g) não tive permissão ou registro de condutor cassado no serviço de transporte 
individual ou coletivo de passageiros nos últimos oito (8) anos. 
 
h) não transferi permissão do serviço de transporte individual ou coletivo de 
passageiros após a publicação da Lei 13.775/10, ocorrida em 13 de janeiro de 2010.  
 
i) se compromete a informar a ocorrência de qualquer fato superveniente 
modificativo da situação ora declarada. 
 
 
Campinas, ______ de ________________ de _______. 
 

__________________________ 


