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ILMO SR. SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS
BRASÍLIA / DF
ASSUNTO: ENVIO DE DOCUMENTOS DE LOP
EMPRESA:
CNPJ:
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:
Com base na Resolução nº 4.770 e na Resolução nº 5.285/2017, vimos à presença de
Vossa Senhoria requerer informar os dados operacionais de linha, nos termos a seguir.
O pedido trata de:
( ) linha nova com mercados para as quais a empresa foi convocada.
( ) implantação de mercado convocado como seção secundária da linha prefixo
___________.
( ) solicitação feita pela ANTT por meio do documento de referência citado
Declaramos que:
( ) O quadro de horário da linha permanecerá inalterado.
( ) Deverá ser utilizado o Quadro de horários conforme o Requerimento de Quadro de
horários anexo.
( ) Quando implantado o serviço deverá(ão) ser feitas alterações operacionais, inclusão
e

ou

exclusão

de

seções

secundária

no

seguinte(s)

prefixo(s):

___________;___________; ___________;
(

) Quando implantado(s) o(s) serviço(s) deverá(ão) ser suprimido(s) o(s) prefixo(s):

___________;___________; ___________;

Anexos a este pedido a empresa apresenta:
( ) Formulário de Esquema operacional proposto pela empresa para a(s) linha(s)
modificada(s) ou criada(s) (obrigatório);
( ) Formulário de Infraestrutura atualizado, preenchido pela empresa, com as novas
infraestruturas que serão utilizadas para atender o(s) serviço(s). O formulário foi
devidamente assinado, nos termos do art. 25 da Resolução 4.770/2015 e está disponível
em http://tar.antt.gov.br/. O formulário pode ser dispensado caso a empresa pretenda
utilizar apenas infraestrutura já encaminhada à ANTT.
( ) Itinerário gráfico (mapa) da linha (art. 10 da Resolução nº 5.285/2016).
( ) Quilometragem dos acessos viários e indicação de tipos de pavimentos, caso sejam
utilizados novos acessos.
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Nestes termos, pedimos deferimento.
__________________, _____ de _______________ de 20__.

___________________________________
(Nome e Assinatura do Sócio ou Representante Legal)

