
 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

Na qualidade de Presidente da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – 

AABB ....................... (......), inscrita no CNPJ sob o nº ....................., com sede à Rua 

....................., em ................... (.....), FIRMO o presente TERMO DE DECLARAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADES, em adesão ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO PARTICULAR, formalizado pela ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO 

DO BRASIL – AABB SALVADOR (BA) e a empresa SOL DOURADO COMÉRCIO 

REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI, ali devidamente qualificadas,  em 

...../....../2018, para fins de declarar ciência e cumprimento ao que se segue: 

a) A AABB ............. (....) participará do CINFABB 2018, evento a ser realizado na cidade 

de Salvador (BA), nos dias 16 a 23/03/2018, com folga no dia 21/03/2018; 

b) Para a delegação desta Associação, composta por .... (............) atletas e mais 

acompanhantes, será gratuitamente disponibilizado transporte de 1 ônibus ou micro 

ônibus dependendo do porte da delegação, pela AABB Salvador (BA)/FENABB, para 

o percurso de até 120 km e 10 horas por dia (HOTEL/AABB/HOTEL), acumulativos 

ficando 840 km e 70 horas no período total.  As delegações poderão solicitar a 

entrega do veículo no aeroporto no primeiro dia de evento desde que seja a partir 

das 15hs e o retorno para o aeroporto no último dia, se contemplado na quantidade 

de horas e quilometragem definidos neste contrato e que o veículo seja liberado até 

18hs. 

c) O controle e o acompanhamento dos registros de percursos e utilização do veículo, 

relativos à delegação desta AABB, será de responsabilidade do Sr.(a) ........................, 

CPF ......................., celular nº (....) 9......-............, o qual, em conjunto com o 

motorista do ônibus deverá fiscalizar as anotações relativas à  quilometragem do 

veículo, bem como os horários do transporte realizados (no início e ao final de cada 

dia); 

d) Se na conferência dos registros, realizada ao final de cada dia, for verificado algum 

excedente, seja nas horas acumulativas de transporte (70 horas) ou na 

quilometragem (até 840 km), esta AABB será a responsável pelo pagamento do 

respectivo valor excedente, diretamente à empresa de transporte, a ser realizado 

até o final do evento, que será calculado na seguinte proporção: 

        - R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por cada quilômetro a mais; 

        - R$ 100,00 (cem reais), por cada hora excedente. 

e) O horário de uso do ônibus a ser disponibilizado para AABB ............. (.....), relativo aos 

3 (três) primeiros dias de evento (16, 17 e 18/03/2018), deverá ser definido e informado 

à CONTRATADA até o dia 09/03/2018, para fins de comunicação e organização por parte 

da empresa de transporte. Os horários correspondentes aos demais dias deverão ser 



informados ao motorista responsável/CONTRATADA, conforme for o desenrolar da 

classificação/tabela das equipes, sempre até a véspera de cada dia, de modo a viabilizar 

o cumprimento dos horários da prestação de serviço contratado; 

f) Caberá a esta Associação responsabilizar-se pela conferência e vistoria prévia do 

ônibus, responsabilizando-se, também, por eventual dano ao veículo, 

comprovadamente causado por algum membro da delegação; 

g) A AABB Salvador (BA) e a FENABB, bem como qualquer outra entidade parceira na 

realização do evento, não será responsabilizada pelo atraso dos atletas aos horários das 

competições, em decorrência do não cumprimento aos horários de uso do transporte 

disponibilizado. 

................................ (.......),         de                         de 2018. 

 

Associação Atlética Banco do Brasil – AABB .................... (.....) 

 

___________________________________ 

............................. 

Presidente 


