- ANEXO I AO SENHOR LUIZ CARLOS DE ALMEIDA JÚNIOR, SUPERINTENDENTE
DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DA VALEC – ENGENHARIA,
CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

Ref.: Comunicado de Oferta Pública n.º 02/2014
[NOME DA CANDIDATA] (ABREVIATURA DO NOME DA
CANDIDATA, EM LETRA MAIÚSCULA), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [.], com
sede em [.], vem, por meio de seu representante legal, com fundamento na CF, art. 5.º,
XXXIV, “a”, e na Lei federal n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 3.º, III, expor e
requerer o que segue:

1.
Em [.] de [.] de 2014, foi publicado no Diário Oficial da União e em jornais
de grande circulação no País o Comunicado de Oferta Pública n.º 02/2014 (“COP
2/14”), por meio do qual essa VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovia S/A
(“VALEC”) ofereceu ao Mercado a capacidade de tráfego da EF-151, denominada
Ferrovia Norte-Sul, no trecho ferroviário compreendido entre os Municípios de Porto
Nacional/TO (km 720) e Anápolis/GO (km 1.574).
2.
De acordo com o Comunicado de Oferta Pública supracitado, poderão
formular um pedido de capacidade perante essa Empresa Pública Federal as pessoas
jurídicas devidamente qualificadas como, operador de transporte multimodal ou
operador ferroviário independente perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(“ANTT”).
3.

Considerando que a solicitante:
(i)

está devidamente qualificada como [título da candidata: operador de
transporte multimodal ou operador ferroviário independente] perante a
ANTT; e

(ii)

pretende utilizar a Ferrovia Norte-Sul, no trecho ferroviário compreendido
entre os Municípios de Porto Nacional/TO e Anápolis/GO, para a prestação
do serviço de transporte ferroviário de cargas a si próprio ou a terceiros;
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esta [NOME DA CANDIDATA] requer, respeitosamente, que essa VALEC lhe
adjudique a capacidade de tráfego da ferrovia supracitada nos termos e condições
descritos abaixo:
•

Fluxo de Utilização da Ferrovia: [origem e destino do transporte
ferroviário de cargas];

•

Período de Utilização da Ferrovia: [dia, mês e ano do início e dia, mês e
ano do término de utilização da ferrovia];

•

Dias de Utilização da Ferrovia: [dia ou dias da semana nos quais o
Requerente pretende que seus trens circulem pela ferrovia]; e

•

Quantidade de Utilização da Ferrovia: [número de pares de trem, por dia
ou dias de circulação, necessário para a Candidata atender sua demanda e/ou
a de seus clientes];
Esta [NOME DO REQUERENTE] requer, por fim:

4.
(i)

(ii)

a juntada dos seguintes documentos aos autos do processo administrativo
que deu origem ao COP 2/14:
a.

a cópia de seu estatuto social; e

b.

a cópia de sua habilitação como [título da candidata: operador de
transporte multimodal ou operador ferroviário independente] perante a
ANTT; e

sua oportuna intimação para a assinatura do respectivo Contrato de Cessão
Onerosa de Direito de Uso de Capacidade de Tráfego cumulado com a
Prestação do Serviço Público de Administração da Infraestrutura
Ferroviária.

Termos em que
pede deferimento.

Brasília, [.] de [.] de 2014.

[Nome do Representante Legal da Candidata]
[Cargo do Represente Legal da Candidata]
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