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TERMO DE RESPONSABILIDADE
DADOS DO PROPRIETÁRIO
NOME DO PROPRIETÁRIO

IDENTIDADE

CPF

FULANO DE TAL

123.456-78-PR

123.456.789-00

ENDEREÇO (RUA, Nº)

BAIRRO

RUA DO ESPIRITO SANTO, 556

JARDIM IPIRANGA

CIDADE/UF

CEP

TELEFONE

E-MAIL

SÃO JOSE DOS CAMPOS-SP

01564-899

11-3322-8888

fulanodetal@yahoo.com.br

DADOS DO VEÍCULO
MARCA

MODELO

TIPO

GM/CHEVROLET

BEL AIR

SEDAN 4 PORTAS

ANO FABRICAÇÃO

MOTOR, CUBICAGEM, POTÊNCIA

COR (ES)

COMBUSTÍVEL

1955

V-8, 265 pol3, 180HP

VERMELHA/BRANCA

GASOLINA

Nº CHASSI

Nº RENAVAM

PLACA

VC55C1234567

35.124.897-0

ANO-1955

Declaro que o veículo antigo de minha propriedade, acima descrito, que recebe
nesta data o CERTIFICADO DE ORIGINALIDADE nº_____ , encontra-se em
conformidade com as Resoluções CONTRAN nº 56 de 21/05/98 e 127 de 06/08/2001.
Estou ciente de que, caso o veículo venha a sofrer modificações nas suas
características originais, deverei apresentá-lo para nova vistoria para verificar se ainda
atende às exigências das citadas resoluções e aos procedimentos adotados pela
entidade certificadora, se não mais atender, a entidade fica autorizada a cancelar o
certificado concedido e a dar ciência ao órgão de trânsito para cancelamento do
licenciamento especial.
A entidade certificadora poderá alterar os critérios adotados. Caso isso venha a
ocorrer estou ciente de que deverei, se for o caso, adequar o veículo às novas
exigências, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias do recebimento da
comunicação, sob pena de cancelamento do certificado de originalidade.
Estou ciente também de que a entidade certificadora se reserva no direito de
efetuar nova vistoria quando houver motivo que justifique, ou a cada três (3) anos, bem
como de que devo comunicá-la quando da venda do veículo, para fins de transferência
ao novo proprietário do Certificado de Originalidade e de que devo manter atualizado
meu endereço junto à entidade.

Local/data

Assinatura do Proprietário

