PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
Praça Ernani Pereira, 291 - Centro - Cep: 39.492.000 - CNPJ nº 25.209.156/0001-08
Email: Prefpedras@yahoo.com.br - Tel: (38) 3622-4140

PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS
PROCESSO LICITATORIO N.º: 081/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º: 002/2018
1 – PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ – Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
25.209.156/0001-08, com sede na Praça Ernani Pereira, 291, Centro, torna público para
conhecimento dos interessados, que realizara licitação, na Modalidade de CONCORRÊNCIA
PÚBLICA, do Tipo “MAIOR OFERTA”, para selecionar a proposta mais vantajosa visando a
seleção de pessoas físicas para a exploração, mediante outorga de permissão pela Prefeitura
Municipal de Pedras de Maria da Cruz, CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR TÁXI NO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ.
Fundamentação Legal.
A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e está fundamentada nos termos do art.
30, Inciso V e art. 175 – caput da Constituição Federal de 1988, pela Lei Federal nº 8.666/93 de
21 de junho de 1993 com as suas alterações, Lei Federal 8.987/1995, Lei Federal 10.320/2001,
Lei Federal 12.468/2011, Lei Municipal 538/2017 e ainda Lei n. 8.987/95, que prevê uma
concessão para cada 750 habitantes, sendo a população estimada em de 2017 de 11.356
habitantes, conforme senso do IBGE, e pelas demais condições fixadas nesse instrumento
convocatório, que visa atribuir a esse Serviço uma característica sistêmica, tornando-o mais
adequado e satisfazendo as condições de eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
continuidade, cortesia e contribuindo para a melhoria da prestação do Serviço e da qualidade de
vida da população do Município de Pedras de Maria da Cruz, sob as condições a seguir
estabelecidas.
Justificativa.
São objetivos básicos do Serviço Municipal de Táxi atender às necessidades de deslocamentos,
originárias no âmbito territorial de Pedras de Maria da Cruz, adequar a oferta dos serviços e às
exigências de segurança, conforto e confiabilidade, estruturar, organizar e disciplinar o serviço
visando o aperfeiçoamento do seu padrão de qualidade.
A sessão de protocolo será as 09:00 horas do dia 03 de dezembro de 2018, no mesmo dia as
10:00 horas será a abertura dos envelopes, pela Comissão Permanente de Licitações, na sala de
reuniões, na praça Ernani Pereira 291 – centro - Pedras de Maria da Cruz- MG. As propostas
deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos que dele
fazem parte integrante.
2 - DO OBJETO
2.1 – É objeto da presente licitação a delegação onerosa de 15 (quinze) permissões do serviço de
táxi do Município de Pedras de Maria da Cruz, sendo 13 (treze) para ampla concorrência e 02
(duas) destinadas EXCLUSIVAMENTE à portadores de necessidades especiais, sob o regime
jurídico de permissão delegada pelo Município de Pedras de Maria da Cruz, destinada
exclusivamente a pessoas físicas, com veículos dotados de 04 (quatro) portas e com até 05 (cinco)
anos de fabricação, conforme condições estabelecidas neste edital e na lei 538/2017 que
constituem parte integrante deste Edital.
2.2 – Os pontos de taxis que se referem o subitem anterior serão demarcados na Av. Montes
Claros, centro deste município.
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2.3 – Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante, os
anexos que o acompanham.
3 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO DO EDITAL
3.1 – Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da
Concorrência Pública, devendo protocolar o pedido de esclarecimento ou impugnação no Setor de
Licitação, localizado na Praça Ernani Pereira, 291, Centro, Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais
cabendo ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidir sobre o requerimento no
prazo de 03 (três) dias úteis;
3.1.1 – O pedido de esclarecimento também poderá ser feito por meio do e-mail
licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br, ou através dos telefones (38) 99744-2271 e (38) 36214140 ou encaminhamento a este setor de licitações no endereço supramencionado.
3.1.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação.
3.2 - A petição deverá conter os dados que identifiquem o Licitante e o número do processo e da
Concorrência Pública e ser dirigida à autoridade subscritora do Edital;
3.2.1 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame;
4 – DOS PRAZOS, CUSTOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS.
4.1 – Todas as Permissões Delegadas por meio desta Licitação serão válidas até a terceira
geração família, contados da data da publicação do extrato da permissão, não garantindo ao
Permissionário o direito à indenização em caso de extinção da permissão.
4.2 – Constituirá encargo do Permissionário, o pagamento ao Município de Pedras de Maria da
Cruz, como contraprestação pela Permissão Outorgada, o seguinte:
4.2.1 – O pagamento do valor de cada permissão será paga conforme proposta apresentada pelo
permissionário.
4.2.1.1 – O pagamento da importância a ser paga por cada permissão, deverá ser realizado
conforme determinação do subitem 18.1.2 do edital.
4.2.2 – O recolhimento referente ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)
conforme previsto na Legislação Municipal.
4.2.3 – A remuneração dos serviços de táxi terá como base a Tarifa que for estabelecida por ato
Executivo Municipal.
4.2.4 – A permissão deverá ser renovada anualmente considerando a exigência de vistoria
lavrada, conforme determina a lei municipal 538/2017.
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1.1 - Poderão participar do certame as pessoas físicas que atenderem a todas as condições
fixadas no edital e seus anexos, parte integrante da presente licitação e que comprovem os
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requisitos mínimos de qualificação exigidos para a execução de seu objeto, inclusive quanto às
condições de credenciamento;
5.1.2 - O licitante, pessoa física detentor de autorização ou permissão de serviço público poderá
participar, desde que, quando convocado para assinar o Termo de Permissão, apresente, sob
pena de desclassificação e sem prejuízo das demais sanções legais, a renúncia da delegação
anterior, demonstrada mediante certidão expedida pelo delegante;
5.1.3 – A participação nesta licitação implica o reconhecimento pelos licitantes de que conhecem,
atendem e se submetem, a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como às
disposições contidas na Lei Federal 8666/93 e suas alterações, Lei Federal 8987/95 e suas
alterações, Lei Municipal 538/2017 e demais normas complementares que disciplinam a presente
licitação e integrarão o ajuste correspondente;
5.1.4 – Poderá participar do processo qualquer licitante que atenda aos requisitos impostos no
item 09 deste edital.
5.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de:
5.2.1 - Pessoa Jurídica, associações, cooperativas, consórcios e assemelhados;
5.2.2- Pessoa Física que esteja enquadrada nas condições estabelecidas no art. 9º da Lei Federal
8.666/93, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar no âmbito da União,
Estados, Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou
tenha sido suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Município de Pedras
de Maria da Cruz, Minas Gerais.
5.2.3 – Servidor do Município de Pedras de Maria da Cruz;
5.2.4 - Pessoas consideradas inidôneas e/ou impedidas de contratar com a administração pública;
5.2.5 - Pessoas aposentadas por invalidez;
5.2.6 - Pessoa portadora de permissão para dirigir;
5.2.7 – Um mesmo licitante concorrer a mais de uma concessão.
5.3 - Verificada a ocorrência de quaisquer dos casos previstos no subitem 5.2, durante o
procedimento licitatório, ou posteriormente ao mesmo, o licitante será desclassificado ou terá sua
permissão extinta, conforme o caso, assegurado o direito a ampla defesa.
6 – DOS VEÍCULOS
6.1 – Os veículos a serem utilizados como táxi deverão ter, no máximo, 05 (cinco) anos de
fabricação e obedecerem às exigências previstas na Legislação Federal em vigor e o previsto na
Lei Municipal nº 538/2017 de 10 de novembro de 2017.
6.2 – O veículo inicialmente incluído no Sistema, em conformidade com a Proposta apresentada
pelo Licitante, somente poderá ser substituído por outro veículo que apresente características
equivalentes ou superiores e do mesmo ano ou de ano mais recente de fabricação.
7 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
7.1 - Para participar da presente licitação, as pessoas físicas interessadas, deverão apresentar,
na data marcada, dois envelopes distintos, sendo o Envelope n.° 01 contendo os documentos
exigidos para Habilitação e o Envelope n.° 02 contendo a Proposta de preços com validade
mínima de 60 (sessenta) dias, ambos lacrados e rubricados, endereçados ao Município de
Pedras de Maria da Cruz – Minas Gerais. Na parte frontal dos envelopes deverá conter ainda, o
número desta Concorrência Pública e do Processo Licitatório, a saber:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE “HABILITAÇÃO”
PROCESSO LICITATÓRIO 081/2018: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2018
OBJETO: DELEGAÇÃO DE PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE TAXI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOME DO LICITANTE: ______________________________________
CPF DO LICITANTE: ________________________________________
EMAIL: _______________________________
TELEFONE: ____________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ENVELOPE Nº. 02 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
PROCESSO LICITATÓRIO 081/2018: CONCORRÊNCIA Nº. 002/2018
OBJETO: DELEGAÇÃO DE PERMISSÃO DOS SERVIÇOS DE TAXI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOME DO LICITANTE: _________________________________________
CPF DO LICITANTE: ___________________________________________
EMAIL: _______________________________
TELEFONE: ____________________________
7.3 - A proposta de preços – Envelope n.º 02 deverá ser apresentada em uma única via,
datilografada e/ou digitada, sem rasuras ou emendas; conforme ANEXO V.
7.4 – Os envelopes nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e n º 02 – PROPOSTA DE
PREÇOS - deverão ser entregues JUNTOS e na data e horário previsto no preambulo deste
Edital. Não serão recebidos e nem abertos pela Comissão Permanente de Licitação os
envelopes protocolizados fora do prazo previsto;
7.5 – Após a entrega dos envelopes contendo a documentação para habilitação e a proposta de
preços, não será permitida a inclusão e/ou substituição de documentos ou retificação da
proposta;
7.6 - Caso a documentação apresentada não esteja legível ou autenticada, o Licitante deverá
estar de posse do documento original para imediata conferência da Administração Pública, sob
pena de desclassificação;
7.7 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou poderão ser autenticados por
funcionários da Administração Municipal do Setor de Licitações ou Comissão de Licitação (desde
que seja exibido o original para conferência) ou sob a forma de publicação em órgão da
imprensa oficial. Só serão aceitas cópias legíveis que ofereçam condições de análise por parte
da Comissão de Licitação.
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7.8 - Os envelopes de propostas desclassificadas e outros documentos dos licitantes inabilitados
estarão disponíveis para devolução aos interessados pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da publicação da decisão final do certame no órgão oficial do
Município (Ato de Homologação, Revogação ou Anulação), após o qual, as propostas e outros
documentos não retirados serão considerados inservíveis e serão inutilizados pela comissão de
Licitação.
8 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em 02 (duas) sessões públicas a iniciar na data
marcada no preambulo. As sessões serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e
do item 1 deste Edital, com a participação dos membros da Comissão Permanente de Licitação e
dos representantes de cada um dos licitante e ainda de quem se interessar em assistir a sessão,
sendo está aberta ao público em geral.
8.2 – Encerrado o horário de recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02 não será aceito o protocolo
de qualquer outro documento e nem permitido adendos aos já protocolados;
8.3 – O Licitante poderá manifestar em cada sessão, podendo ser representado nas sessões
representante credenciado.
8.4 - Na primeira sessão os representantes serão convidados a rubricar os envelopes contendo a
Proposta de preços e os documentos de Habilitação. Em seguida, serão abertos os envelopes
contendo a documentação relativa à Habilitação dos concorrentes, as quais serão rubricadas
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes na sessão.
8.5 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade
com as exigências deste Edital e seus anexos, visando decidir quanto à habilitação dos
concorrentes.
8.6 - Após iniciada a fase de habilitação, não caberá desistência de proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, ficando
os licitantes responsabilizados nos termos legais pelo descumprimento da proposta.
8.7 - Numa segunda sessão, cuja data e horário serão marcados pela Comissão Permanente de
Licitação, depois de decididos eventuais recursos e divulgado o resultado da habilitação,
proceder-se-á, a abertura dos envelopes contendo a Proposta de preços dos licitantes
habilitados. Serão devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes contendo a proposta de
preços, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. A Proposta será lida em voz alta e as
propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos
licitantes presentes.
8.8 - Serão lavradas atas das sessões acima referidas, as quais serão lidas em voz alta e
assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes
presentes.
8.9 - Qualquer tentativa do licitante influenciar a Comissão Permanente de Licitação quanto ao
processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada de
decisões para a adjudicação de qualquer serviço poderá resultar na desclassificação de sua
Proposta.
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8.10 - Será inabilitado o Licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido neste
edital e seus anexos.
9 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01
9.1 - Os licitantes interessados em participar da presente Concorrência Pública deverão
apresentar os documentos abaixo relacionados, em uma única via, autenticados em cartório ou
em cópia simples, ressalvando que, no caso de cópias simples, deverão apresentar
OBRIGATORIAMENTE os documentos originais para a devida autenticação pela Comissão
Permanente de Licitação, com vigência plena na data fixada para abertura dos envelopes de
Habilitação.
9.1.1 – Serão considerados habilitados para a fase subseqüente do certame os proponentes que
apresentares os seguintes documentos:
9.1.1.1. Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, comprovando habilitação em uma
das categorias “B”, “C” ou “D”, conforme inciso I do artigo 3º da lei Federal 12.468 , de 26 de
agosto de 2011, com fotografia do condutor;
9.1.1.2. Comprovante de situação cadastral no CPF, que ateste sua regularidade, emitido pelo
site da Receita Federal;
9.1.1.3. Comprovante de residência no Município de Pedras de Maria da Cruz em nome do
licitante (conta de energia, agua, telefone, etc) além da declaração nos termos do Anexo II;
9.1.1.4. Atestado médico de sanidade física e mental, com nome do e nº. do CRM legíveis,
indicando a capacidade plena par o exercício do serviço de transporte profissional de passageiros
emitido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes da data final de recebimento dos
envelopes;
9.1.1.5. Certidão Negativa de feitos criminais, emitidas pelo cartório de distribuição do Foro
Estadual e Federal a qual não poderá constar os crimes elencados no artigo 329 da Lei Federal
9.503 de 23 de setembro de 1997; Endereços www.tjmg.jus.br, www.jf.jus.br ou www.jfmg.jus.br,
no link “Certidão Negativa”, podem ser emitidas ambas as certidões;
9.1.1.6. Certidão negativa de Débitos Municipal, junto ao Município de Pedras de Maria da Cruz;
9.1.1.7. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e previdência social, a ser produzida
mediante a apresentação das certidões negativas, ou positivas com efeito negativas,
consubstanciadas na CND – Certidão Negativa de débito, expedida pelo Ministério da
Fazenda/Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União);
9.1.1.8 Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio
9.1.1.9. Declaração de Responsabilidade, Compromisso e Aceite dos Termos do Edital, conforme
modelo constante do Anexo III;
9.1.1.10. Declaração de que não exerce atividade incompatível com a de Permissionário do
Serviço de Táxi, conforme modelo constante do Anexo IV;
9.1.1.11. Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista (CNDT).
9.1.1.12. Os licitantes portadores de necessidades especiais deverão apresentar laudo e/ou
atestado médico identificando o tipo de deficiência ou disfunção devidamente atualizado (prazo
máximo de 30 dias).
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9.1.1.13. Histórico de Condutor emitido pelo DETRAN, emitido nos 30 (trinta) dias anteriores ao
da data de abertura da licitação, que indique claramente a data da primeira habilitação do
interessado, em uma das categorias “B”, “C” “D” ou “E” e informe a pontuação oriunda de
infrações ao CTB, no período de 12 (doze) meses anterior a data de emissão do documento; Departamento de Transito – Divisão de Habilitação e Controle do Condutor – DHCC.
9.1.1.14. Declaração de compromisso de apresentação de Certificado de Registro de Veículo –
CRV em nome do licitante ou com arrendamento em seu nome, dotado de 04 (quatro) portas,
informando o ano de fabricação a ser licenciado no município de Pedras de Maria da Cruz,
conforme modelo constante do Anexo VI;
9.1.1.15.
Declaração de compromisso de apresentação de veículo equipado com ar
condicionado, conforme modelo constante do Anexo VI;
9.1.1.16. Declaração de compromisso de apresentação de veículo com capacidade volumétrica
do motor (cilindrada) 1,0 litro ou superior, conforme modelo constante do Anexo VI;
9.1.1.17. O licitante convocado para prestar o serviço, deverá apresentar no ato de atendimento à
convocação, sua CNH contendo no campo observação a expressão “Exerce Atividade
Remunerada” ou equivalente;
9.2 – Será inabilitado o interessado que:
9.2.1. Deixar de atender as exigências de habilitação contidas nas alíneas do subitem 9.1 ou cujos
documentos estejam com prazos de validade expirados, com emendas, rasuras, sem autenticação
ou documentação incompleta;
9.2.2 Apresentar a documentação incompleta, errônea ou fraudulenta, ressalvados o direito a
recurso.
9.3. - A inabilitação implica na preclusão do direito do interessado em prosseguir no certame.
9.4. - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a
idoneidade do documento ou não impeça seu entendimento.
10 - DA PROPOSTA DE PREÇOS- ENVELOPE Nº 02:
10.1. A proposta comercial deverá ser elaborada em conformidade ao modelo constante do
ANEXO V deste edital e impressa em papel A4, em uma via, com suas páginas rubricadas, sendo
a última assinada pelo licitante, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas,
entrelinhas ou omissões, que acarretem lesão ao direito dos demais licitantes, prejuízo à
Administração ou impeçam exata compreensão de seu conteúdo.
10.2. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato da
entrega de sua proposta comercial.
10.3. O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
10.4. As propostas deverão apresentar preço por item, sendo vedada imposição de condições ou
opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um preço.
10.5. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais,
financeiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura
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possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente da contratada.
10.6. Os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos
com duas casas decimais após a vírgula.
10.7. O valor da proposta não poderá em hipótese alguma ser inferior aquele descrito no
termo de referência anexo VII deste edital.
10.8. Em casos excepcionais o Município de Pedras de Maria da Cruz - MG poderá solicitar aos
proponentes a extensão do período de validade das propostas. Em tais casos, a solicitação do
Município e as respostas dos proponentes serão feitas por escrito, sendo que qualquer
proponente poderá se recusar a estender a validade de sua proposta o que implicará na sua
desistência da Licitação. Entretanto, concordando com a extensão da validade da proposta, os
proponentes não poderão modificá-la, nem serão solicitados a agir neste sentido.
10.9. Deverá apresentar ainda no envelope 02, declaração de responsabilidade, compromisso e
aceite de pagamento do valor ofertado de acordo com a proposta e condições contidas neste
edital, sob pena de extinção da permissão.
11 – DOS PROCEDIMENTOS PARA JULGAMENTO
11.1 - O procedimento licitatório seguirá as determinações das Leis nº. 8.666/93 e 8.987/95 e suas
alterações;
11.2 - Nas sessões públicas e nas reuniões da Comissão Permanente de Licitação, serão
lavradas atas circunstanciadas que serão assinadas pela mesma e pelos Licitantes ou pessoas
por eles credenciadas, caso haja interesse dos mesmos;
11.3 - O Licitante poderá indicar um representante para intervir em qualquer fase do procedimento
licitatório e responder, para todos os efeitos, por seu representado.
11.3.1 - O instrumento que comprovará a representatividade do Licitante será: para
Procurador/Credenciado: Instrumento Público de Procuração, com prazo de validade em vigor; ou
Carta de Credenciamento, conforme modelo disposto no Anexo I, em cujos termos sejam
outorgados ao procurador/credenciado os poderes necessários à prática de todos os atos
pertinentes ao certame;
11.3.2 - Na hipótese de representação mediante Carta de Credenciamento, é obrigatório o
reconhecimento da(s) firma(s) do(s) respectivo(s) outorgante(s) por cartório competente, bem
como a apresentação da documentação que lhe(s) confira(m) a titularidade dos poderes
necessários à constituição do representante credenciado (Cédula de Identidade, CNH, Carteira
Profissional ou outra similar de igual valor);
11.3.3 - O representante (procurador ou credenciado) deverá estar munido de documento hábil de
identificação para, se convocado para tal, identificar-se;
11.3.4 - Não apresentando quaisquer das formas de representação citadas e não comparecendo
pessoalmente o Licitante, ficará este sem representante perante a Comissão, não podendo fazer
consignar em Ata observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um
mandatário;
11.4 - Quaisquer manifestações dos Licitantes deverão ocorrer obrigatoriamente por ocasião das
reuniões, salvo aquelas interpostas na forma de recurso legal;
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11.5 - A documentação de Habilitação deverá ser apresentada por escrito, preferencialmente
digitada e impressa em preto, em papel formato A4, devendo estar perfeitamente legível, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas;
11.5.1 – Todas as declarações dos Anexos deste Edital a serem elaboradas pelo Licitante
deverão ser digitadas e impressas em preto, em papel formato A4, devidamente identificadas;
11.6 - Durante o período de recebimento dos envelopes Habilitação e de Proposta de preços os
mesmos serão protocolados e rubricados pelo Setor de Licitações ou pela Comissão Permanente
de Licitação, com a finalidade de assegurar a sua inviolabilidade.
11.7 - Transcorrido o recebimento dos envelopes, na data marcada, a Comissão Permanente de
Licitação, promovera a abertura dos envelopes “01- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, e
iniciará a análise e julgamento da fase de habilitação;
11.9 - Concluído o julgamento com o resultado dos habilitados, do mesmo será dada publicidade
na reunião de abertura dos documentos ou terá o seu resultado publicado no órgão oficial, abrindo
um prazo de cinco (05) dias úteis, para que seja facultado aos interessados o direito de interpor
recursos administrativos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação;
11.10 - Transcorrido este prazo, caso não haja recursos, ou após o julgamento daqueles
porventura interpostos, será marcada uma data para realização da reunião para abertura e
julgamento dos documentos contidos nos envelopes de nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, dos
interessados considerados habilitados e devolução dos envelopes daqueles que não foram
habilitados para segunda fase do processo;
11.11. Na reunião para abertura dos envelopes de nº. 02 – Proposta de preços inicialmente a
Comissão Permanente de Licitação e os licitantes presentes, rubricarão todos os envelopes, de
modo a atestar que os mesmos não foram violados. Toda a documentação neles contida será
examinada e rubricada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e licitantes
presentes. Todas as manifestações e impugnações que porventura existam, proferidas pelos
representantes, deverão ser consignados na ata da reunião para abertura dos envelopes de nº. 02
– Proposta e julgamento final do certame. O resultado do julgamento desta fase será divulgado no
órgão Oficial do Município e no site www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br;
11.12. Na ocorrência de adiamento dos trabalhos, em qualquer fase do processo, o reinício darse- á com o mesmo procedimento indicado no item anterior;
11.13. No caso de inabilitação ou desclassificação de todos os interessados, a Comissão
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novos
documentos, conforme disposto no artigo 48, § 3º da lei nº. 8.666/93, com a redação da Lei nº.
8.883/94 e da Lei nº. 9.648/98;
11.14. A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação do interessado deverá
ser comunicada imediatamente à Comissão Licitação, no momento em que ocorrer;
11.15. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase
da Licitação, determinar a dilação de prazo ou a suspensão da sessão, para promover diligências
destinadas à esclarecer ou complementar a instrução do processo e ainda, solicitar, a seu critério,
participação ou colaboração de equipe técnica ou instituição técnica reconhecida, para subsidiar
as suas decisões;
12 – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES
12.1 - O julgamento dessa Concorrência Pública será do tipo MAIOR OFERTA, conforme
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disposições do Inciso IV do § 1º do art. 45 da Lei Federal 8.666/93, observados os pontos e suas
características determinadas pela Lei Municipal 538/2017.
12.2 - A Classificação das propostas será feita em ordem decrescente contagem e totalização de
pontos de cada proposta, conforme definição nas alíneas no Item 11 e seus subitens.
12.3 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e obedecido o previsto no § 2º do art. 45
da Lei Federal 8666/93, a classificação de fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para
o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
12.4 - As propostas serão classificadas em ordem decrescente, que tomara como base para tal
classificação a maior oferta obtida, obedecido o resultado do sorteio se for o caso;
12.5 - A divulgação do resultado do certame se dará pela publicação da pontuação de todos os
interessados por ordem de classificação, no Órgão Oficial do Município, após o que será aberto
um prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso;
12.6 - Após este prazo caso não haja recursos administrativos contra decisões da Comissão
Permanente de Licitação, ou após o julgamento dos mesmos, o Município convocará os
interessados classificados, no limite previsto na Lei Municipal, para no prazo de 30 (trinta) dias,
procederem ao cadastro pessoal e do veículo.
13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1 - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Permanente de
Licitação, em qualquer fase da licitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da divulgação da decisão.
13.1.1 – Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação comunicará aos demais
concorrentes, por meio de publicação no Órgão Oficial do Município e pelo site
www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br, que poderão impugna-lo no prazo de até 05 (cinco) dias,
limitada a discussão ao objeto do recurso.
13.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da Comissão Permanente de
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso.
14 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
14.1 - Aos proponentes classificados dentro do limite das concessões a serem outorgadas, será
adjudicado o objeto da presente licitação.
14.2. A CPL adjudicará o objeto da licitação a licitante vencedora, quando inexistir recurso ou
quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado pela autoridade
competente.
14.3 - A homologação do presente certame compete ao Prefeito Municipal, ato que será praticado
após o julgamento e o decurso dos prazos recursais ou a decisão dos recursos eventualmente
interpostos e adjudicação do objeto;
14.4. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor
será convocado para firmar o termo de permissão no prazo máximo de 10 dias, após findado o
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prazo para o laudo de vistoria da Secretaria Municipal de Transportes conforme subitem 15.1
deste edital, conforme minuta do ANEXO VIII.
14.6. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo de
permissão ou instrumento equivalente, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.
14.7. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá
assinar o termo de permissão ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal ou e-mail.
14.8. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de permissão ou
instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada
antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
15 - DOS PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO
15.1 - Os interessados classificados no processo licitatório, deverão, no prazo de 30 (trinta) dias
da divulgação do resultado da licitação, sob pena de ficar impossibilitado de prestar o serviço para
o Transporte de Passageiros Por Táxi no município de Pedras de Maria da Cruz, providenciar o
cadastramento do veículo junto à Secretaria Municipal de Transporte do Município de Pedras de
Maria da Cruz, a quem caberá à fiscalização do objeto da presente licitação, mediante
apresentação dos seguintes documentos:
01) Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C ou D;
02) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
03) Comprovante de Residência;
04) Prova de quitação com o Serviço Militar, se do sexo masculino;
05) Prova de regularidade com a Justiça Eleitoral;
06) Certificado de registro e Licenciamento de Veículos – CRLV comprovando a propriedade em
nome do permissionário, bem como averbado pelo DETRAN como veículo de aluguel:
07) Atestado de antecedentes criminal estadual e federal;
08) Atestado de sanidade física e mental;
09) 02 (duas) fotos, tamanho 3 x 4 colorida;
10) Relatório de Pontuação por infrações de trânsito, emitido pelo DETRAN/MG.
11) Cédula de Identidade ou documento equivalente;
16. DO TERMO DE PERMISSÃO E PRAZO
16.1 - Encerrado o procedimento licitatório e, findado o prazo para o laudo de vistoria da
Secretaria Municipal de Transportes conforme subitem 15.1 deste edital, os vencedores deverão
comparecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias para firmar o TERMO DE PERMISSÃO (contrato);
16.2 - Na hipótese de classificado deixar de assinar o termo no prazo fixado, sem justificativa
expressa e aceita pelo Município, estará precluso seu direito à permissão;
16.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de permissão
decorrente desta licitação somente será aceita se apresentada antes do decurso do prazo para tal
e devidamente fundamentada;
16.4 - Na ocorrência da hipótese prevista no item 16.2, o fato em si constituirá desistência,
podendo o município convocar demais classificados, na ordem de classificação;
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16.5 - A permissão será concedida ao vencedor até a sua terceira geração familiar.
17 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
17.1 - CONSTITUI OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO:
a) Licenciar, gerenciar, fiscalizar e controlar a operacionalidade do Sistema de Transporte de
Passageiros por Táxi, respeitada as legislações federal, estadual e municipal, em matéria de
trânsito, principalmente a Lei 9503/97 – Código de Trânsito Brasileiro e a Lei Municipal nº
538/2017 que estabelece normas para a concessão do serviço de táxi no município de Pedras de
Maria da Cruz.
b) Determinar a localização dos pontos e suas respectivas vagas, na forma da Legislação
Municipal e demais Decretos correlatos.
c) Promover a revisão anual das tarifas quando o aumento de custos dos serviços assim o exigir.
d) Emitir através da Secretaria Municipal de Transportes, a licença, selo de vistoria e crachá do
condutor;
e) Providenciar a baixa e cadastro de permissionário e de seu veículo, conforme termos de
permissão firmados e na forma da Lei Municipal 538/2017;
17.2 – CONSTITUI OBRIGAÇÃO DO PERMISSIONÁRIO
a) Pagar ao Município de Pedras de Maria da Cruz, como contraprestação pela Permissão
outorgada, taxa referente ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), no valor
equivalente a 5 % da UFPM e taxa de expediente, conforme Lei Complementar Municipal nº 055
de 24 de novembro de 2017 (Código Tributário);
b) Instituir os seguros previstos em Lei e no termo de permissão;
c) Manter o veículo em boa condição de funcionamento, higiene e segurança;
d) Submeter o veículo anualmente à vistoria da Secretaria Municipal de Transportes;
e) Responder por eventuais danos causados aos usuários, decorrentes de sua culpa ou dolo, no
exercício de sua atividade;
f) Cumprir as determinações da Lei nº. 9.503/97 – CTB, legislação complementar em vigor e Lei
Municipal 538/2017, quando no exercício de sua atividade;
g) Possuir tabuleta com a identificação de TAXI, devidamente iluminada à noite;
h) Exibir em seu veículo a licença e o selo de vistoria da Secretaria Municipal de Transportes;
j) Utilizar crachá do condutor emitido pela Secretaria Municipal de Transportes Urbanos;
k) Comunicar à Secretaria Municipal de Transportes, a substituição ou venda do veículo para sua
baixa no cadastro;
l) Observar as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei Municipal nº. 538/2017 e
nas resoluções CONTRAN.
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18 - DO PAGAMENTO DO VALOR DA PERMISSÃO
18.1 A Concessão de cada ponto implica no pagamento à Fazenda do Município de acordo com
os valores ofertados no subitem 10.1 e ainda anexo V do edital
18.1.1 - O pagamento da CONCESSÃO será efetivado através de DAM – Documento de
Arrecadação Municipal, na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme determinado no edital e no
Termo de Permissão, sob pena de perda do direito de Concessão, ficando o Município livre para
convocação de acordo com a classificação do Processo de Licitação;
18.1.2. O valor da concessão poderá ser pago com uma entrada de 20% e o restante em até oito
parcelas iguais, mensais e sucessivas.
18.1.3. O valor de entrada referida no subitem 18.1.2 deverá ser pago no ato da assinatura do
termo de permissão.
18.1.4. O prazo para pagamento não será prorrogado em hipótese alguma.
19 – DO DIREITO DE PETIÇÃO
19.1 - Das decisões da Comissão de Licitação e demais autoridades do Município de Pedras de
Maria da Cruz, na aplicação deste Edital e das normas legais que o embasam, caberão recursos,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Artigo 109 da Lei 8.666/93 e alterações.
19.2 - Decairá do direito a impugnar os termos deste Edital perante o Município de Pedras de
Maria da Cruz, a proponente que, tendo-o aceito sem objeções, vier a apontar, depois da abertura
dos envelopes de Habilitação, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação não
terá efeito de recurso.
20 – DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
20.1 - O Município de Pedras de Maria da Cruz poderá, por interesse público, sem que à
proponente caiba direto à indenização, revogar a presente licitação no todo ou em parte, em
razão de fato superveniente ou anulá-la, caso sejam identificados no procedimento licitatório,
vícios insanáveis que caracterizem ilegalidade devidamente comprovada.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1 - Os interessados classificados se submeterão a fase de cadastramento pessoal, onde será
exigido comprovante de cadastramento junto a Secretaria Municipal da Fazenda do Município
(protocolo) e cadastramento do veículo junto à Secretaria Municipal de Transportes, no período de
30 (trinta) dias após a divulgação do resultado desta licitação, sob pena de ficar impossibilitado de
prestar o serviço para o Sistema de Transporte Individual Remunerado de Passageiros – Táxi.
21.2 - Alcançado o número de permissões previstas no Edital, para os proponentes classificados
nesta licitação, será aberto o prazo para cadastro e caso não compareçam alguns interessados,
ou ainda, caso alguns não atendam as condições para proceder ao cadastro pessoal e do
respectivo veículo junto à Secretaria Municipal de Transportes, durante o prazo estabelecido
anteriormente, serão convocados, no mesmo número de vagas abertas, o(s) classificado(s)
imediatamente anterior (es), na lista de remanescente, cadastro de reserva. Tal procedimento
será observado com o chamamento de quantos interessados remanescentes necessários ao
preenchimento das vagas ofertadas pela Administração Pública.
21.3 - Passada à fase de cadastro pessoal e do veículo do interessado classificado e
remanescente não será convocado nenhum interessado.
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21.4 - Para os interessados remanescentes convocados neste segundo momento, será aberto o
prazo de 30 (trinta) dias, para proceder ao cadastro junto à Secretaria Municipal de Transportes.
22.5 - Na fase de cadastro e vistoria veicular, observar-se-á o disposto na legislação pertinente e
no respectivo Regulamento do Serviço de Transportes Individual Remunerado de Passageiros –
Táxi.
21.6 - As Permissões delegadas pelo Município de Pedras de Maria da Cruz, para prestação do
Serviço obedecerão aos seguintes preceitos: caráter precário, temporário, inalienável,
impenhorável, incomunicável, personalíssimo, intransferível e vedada a subpermissão,
extinguindo-se nos seguintes casos:
a) advento do termo contratual estabelecido neste Edital;
b) falecimento do Permissionário Pessoa Física;
c) invalidez permanente do Permissionário Pessoa Física;
d) incapacidade do Permissionário Pessoa Física declarada judicialmente;
e) renúncia;
f) rescisão;
g) revogação;
h) anulação;
i) encampação;
j) caducidade;
k) cassação do Registro do Condutor Permissionário;
m) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal,
nos termos da Lei;
21.7 - Decreto Municipal estabelecerá os casos de suspensão ou cassação, podendo resultar tais
punições em caducidade, conforme o caso;
21.8 - O Licitante ou Adjudicatário que deixar de atender às convocações referidas neste Edital,
no prazo estipulado, perderá o direito à Permissão;
21.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos para o procedimento desta licitação e demais
prazos, eventualmente fixados pela Comissão Permanente de Licitação, será excluído o dia do
início e incluído o dia do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos, sabendo-se que os
prazos referidos só se iniciam e vencem em dia de expediente na Prefeitura Municipal;
21.10 - O Licitante responderá pela veracidade dos dados e declarações por ele fornecidos, sob
as penas da lei;
22.11 - A cessão ou transferência da Permissão implicará sua imediata caducidade;
21.12 - O Município poderá, a qualquer tempo, antes de firmar o Termo de Permissão,
desclassificar a proposta ou desqualificar Licitante, sem que a este caiba o direito de indenização
ou reembolso, na hipótese de vir a comprovar a existência de fato ou circunstância, superveniente
à habilitação, que afete os requisitos de habilitação ou de classificação, ou, ainda, que reduza sua
capacidade de operação;
21.13 - Os casos fortuitos ou de força maior que prejudiquem a assinatura do Termo de
Permissão deverão ser comunicados por escrito e devidamente comprovados dentro do prazo de
05 (cinco) dias do evento, para análise e decisão do Município;
21.14 - Os termos dispostos neste Edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes
dos demais Anexos se completam entre si, reportando um instrumento ao outro em caso de
dúvidas ou omissões;
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21.15 - Todos os procedimentos relativos a presente licitação, inclusive quanto aos casos
omissos, subordinam-se às disposições e aos princípios contidos na legislação mencionada neste
Edital e demais instrumentos legais pertinentes;
21.16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação;
21.17 - Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas ou
protocolizadas, até 3 (três) dias úteis antes da data de entrega da documentação, para Prefeitura
Municipal de Pedras de Maria da Cruz, aos cuidados da Comissão de Licitação, no endereço:
Praça Ernani Pereira, Centro – Pedras de Maria da Cruz - MG.
21.18 - Eventuais impugnações às exigências do presente Edital poderão ser feitas nos termos
dos § 1º e 2º, art. 41 da Lei 8.666/93, devendo protocolizar o pedido no Setor de Licitações e
Contratos da prefeitura municipal de Pedras de Maria da Cruz localizado na Praça Ernani Pereira,
291 - Centro Pedras de Maria da Cruz - MG.
21.19 - Fica implícito que os licitantes ao apresentarem suas propostas concordam integralmente
em todos os termos/condições definidas no presente processo licitatório e são os participantes
são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase ou época do processo
21.20 - A Minuta de Termo de Permissão (Anexo VII) regulamenta as condições de fiscalização,
pagamento, reajustamento, responsabilidades, multas, documentos relativos a planejamento
efetivo da execução do termo de permissão, e encerramento físico e financeiro do contrato.
21.21 - A proponente vencedora será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, oriundos da necessidade de
execução deste objeto, os quais correrão por sua conta exclusiva.
21.22 - Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, de
segunda à sexta, das 8:00 às 13:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da
Cruz – Minas Gerais.
21.23 - É facultada, à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior em qualquer
fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
21.24 - Independentemente de declaração expressa, a apresentação da documentação de
habilitação implicará na aceitação plena e total das condições e exigências deste Edital, na
veracidade e autenticidade das informações constantes nos documentos apresentados, e ainda, a
inexistência de fato impeditivo à participação do interessado;
21.25
Este Edital está disponível na integra no sitio oficial do município
www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br e poderá ser obtido gratuitamente mediante solicitação por
e-mail através do endereço licitacao@pedrasdemariadacruz.mg.gov.br ou na Diretoria Divisão de
Contratos e Licitações do Município de Pedras de Maria da Cruz, na Prefeitura Municipal à Praça
Ernani Pereira nº 291 – Centro – Pedras de Maria da Cruz, mediante pagamento de R$ 0,10 por
página, para cobrir os custos com sua reprodução, e será fornecido mediante a apresentação do
comprovante de pagamento do documento de arrecadação Municipal, devidamente autenticado
por banco.
21.26 - O Foro da Comarca de Januária, Minas Gerais, será o competente para dirimir questões
oriundas da presente licitação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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21.27 - Integram o presente Edital e dele fazem parte:
ANEXO I – MODELO PARA CREDENCIAMENTO;
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA E DOMICÍLIO;
ANEXO III - DECLARAÇAO RESPONSABILIDADE, COMPROMISSO E ACEITE DO EDITAL;
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE PROFISSIONAL;
ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO;
ANEXO VII – TERMO DE REFERENCIA
ANEXO VIII - MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO.
ANEXO IX – LEI MUNICIPAL 538/2017.

Pedras de Maria da Cruz - MG, 18 de outubro de 2018.

Rafael Barcelos Silva
Presidente da CPL

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
Praça Ernani Pereira, 291 - Centro - Cep: 39.492.000 - CNPJ nº 25.209.156/0001-08
Email: Prefpedras@yahoo.com.br - Tel: (38) 3622-4140

PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS
PROCESSO LICITATORIO 081/2018 CONCORRENCIA 002/2018
ANEXO I
MODELO CREDENCIAMENTO REPRESENTANTE PESSOA FÍSICA
ENVELOPE Nº 1
Pelo

Presente

instrumento

______________________,

e

na
CPF

melhor

forma

de

direito,

eu,

n°______________________,

_________________
credencio

o(a)

Sr.(a)______________________________________, de identidade nº_____________, CPF nº
_______________________ para participar das reuniões relativas ao processo licitatório
081/2018 – Concorrência 002/2018, em referência, o(a) qual está autorizado(a) a requerer vistas
de documentos e propostas, manifestar-se em meu nome, desistir e interpor recursos, rubricar
documentos, assinar atas e propostas, negociar os valores propostos e praticar, na forma da Lei,
todos os demais atos inerentes ao certame indicado, a que tudo darei por firme e valioso.

Local / data

________________________________________
Assinatura do Licitante
Identidade e CPF

Observações:
a) O texto acima é mera sugestão. O licitante poderá alterá-lo, se considerar conveniente, desde
que as alterações contemplem claramente as designações necessárias ao Credenciado, sem
deixar dúvidas.
b) Reconhecer firma do Licitante em Cartório, conforme previsto no § 2º do Art. 654 do Código
Civil.
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PROCESSO LICITATORIO 081/2018 CONCORRENCIA 002/2018
ANEXO II
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA E DOMICÍLIO
ENVELOPE Nº 1
À
Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência nº002/2018
Objeto: Delegação da execução, por meio de Permissão, do Serviço de Transporte por Táxi do
Município de Pedras de Maria da Cruz.
Atendendo ao disposto no Edital referenciado, com o qual estou de pleno acordo, declaro sob
pena de inabilitação/desclassificação ou rescisão, que sou residente e domiciliado no seguinte
endereço:
ENDEREÇO COMPLETO: ___________________________________________________
BAIRRO: _________________________________________________________________
CIDADE: __________________________ ESTADO: ___________ CEP:_______________
TELEFONES: ______________________________________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________

Local/ data
Nome / Assinatura do licitante
Identidade e CPF
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PROCESSO LICITATORIO 081/2018 CONCORRENCIA 002/2018
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, COMPROMISSO E ACEITE
ENVELOPE Nº 1
Declaro, sob as penas da Lei e nos termos da Concorrência Pública N.º 002/2018, para assinatura
do Termo de Permissão, objetivando a operação do serviço objeto deste Edital, sob o regime
jurídico de permissão delegada a pessoa física, que me comprometo a apresentar toda a
documentação exigida, a obedecer fielmente toda a Legislação Federal, Estadual e Municipal
pertinente, bem como a legislação que Regulamenta o Serviço de Transporte por Táxi do
Município de Pedras de Maria da Cruz em vigor e, ainda, a legislação superveniente ao referido
Termo de Permissão, no exercício das atividades.
Declaro, sob pena de inabilitação, que me responsabilizo pela veracidade das informações
apresentadas e que aceito, incondicionalmente, os termos do Edital Concorrência Pública N.º
002/2018 e Anexos, não havendo quaisquer dúvidas que venham a ocasionar controvérsias agora
ou no futuro.

Local/ data
Nome/ Assinatura do licitante
Identidade e CPF
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PROCESSO LICITATORIO 081/2018 CONCORRENCIA 002/2018
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE PROFISSIONAL DO LICITANTE À CONDIÇÃO DE
PERMISSIONÁRIO
ENVELOPE Nº 1

Eu,

_________________

portador

do

CPF

n°______________________

e

ID.

__________________, residente e domiciliado na rua ________________, Bairro, _______,
Cidade de _________________, Declaro, sob as penas da Lei, que não sou servidor, empregado
ou contratado da Administração Direta ou Indireta do Município de Pedras de Maria da Cruz, bem
como empregado terceirizado que presta serviço nas unidades deste Município.
Local/ data
Nome/ Assinatura do licitante
Identidade e CPF
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PROCESSO LICITATORIO 081/2018 CONCORRENCIA 002/2018
ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA

Concorrência Pública nº

002/2018

À
Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz
Comissão Permanente de Licitação

Eu ______________________________, residente a Rua :
CPF: ___________________ e CI: __________________

________________

nº ___ ,

DECLARO que estou de acordo

com os termos deste Edital e comprometo-me a pagar a importância fixada em _____________
(

), destinada a concessão concedida através do Edital de concorrência

pública nº 001/2018, declaro ainda que será pago um valor de R$ ______ ( ______) no ato da
assinatura do termo de permissão e o restante em xxx (xxx) parcelas iguais, mensais e sucessivas
de R$ __________ (_______), conforme previsto no subitem 18.1.2 do edital.
Local/ data
Nome/ Assinatura do licitante
Identidade e CPF
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ANEXO VI
TERMO DE COMPROMISSO
ENVELOPE Nº. 02
À
Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz-MG.
Concorrência Pública nº. 002/2018

Eu,

, residente a rua

, nº

,

CPF

e ID,

,DECLARO , sob as penas

da Lei e nos Termos da Concorrência Pública nº. 002/2018 para a assinatura do termo de
permissão de permissão objetivando a operação de serviço de Taxi, que me comprometo a
apresentar o CRV – Certificado de Registro do Veículo que se enquadre ao ano de fabricação
_______, em meu nome, equipado com ar condicionado e com motor de capacidade volumétrica
de ______ litro, sendo o mesmo licenciado no município de Pedras de Maria da Cruz, bem como
com as seguintes especificações complementares:

Por ser verdade, firmo o presente,
Local/ data
Nome/ Assinatura do licitante
Identidade e CPF
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PROCESSO LICITATORIO 081/2018 CONCORRENCIA 002/2018
ANEXO VII
TERMO DE REFERENCIA
1.
OBJETO
1.1. Concessão de serviços de transporte individual de passageiros por táxi no município de
Pedras de Maria da Cruz, em atendimento a solicitação do gabinete do prefeito, conforme
especificações constantes deste Termo.
2.
JUSTIFICATIVA
2.1. O serviço pretendido neste processo visa atendimento a termo de ajustamento de conduta
assinado entre este município e o ministério público estadual.
3.

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO E ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1. O valor Total estimado por comissão de avaliação criada através da portaria 039/2018 é
de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
3.2. O custo estimado foi baseado nos preços praticados em outros municípios bem como tempo
de concessão.
4.
DO PAGAMENTO
4.1 - O pagamento da CONCESSÃO será efetivado através de DAM – Documento de
Arrecadação Municipal, na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme determinado no edital e no
Termo de Permissão, sob pena de perda do direito de Concessão, ficando o Município livre para
convocação de acordo com a classificação do Processo de Licitação;
4.2. O valor da concessão poderá ser pago com uma entrada de 20% e até oito parcelas iguais,
mensais e sucessivas.
4.3. O valor de entrada referida no subitem 18.1.2 deverá ser pago no ato da assinatura do termo
de permissão.
5.
DA FISCALIZAÇÃO
5.1 – A fiscalização da Concessão será exercida pela Secretaria Municipal de transportes, com o
objetivo de assegurar o cumprimento dos encargos previstos nesse termo de permissão,
atentando-se ainda ao disposto no art. 19 da Lei Municipal 538, de 10 de novembro de 2017.
5.2 – A fiscalização compreenderá a observância das especificações técnicas, parâmetros e
padrões de qualidade estabelecidos nesse termo de permissão.
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ANEXO VIII
MINUTA DE PERMISSÃO
TERMO DE PERMISSÃO Nº _________ / ______
PERMISSIONÁRIO (A):___________________________________________
CONCORRÊNCIA Nº _________ / 2018.
O MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG, entidade de direito público, inscrito no
CNPJ sob o n.º 25.209.156/0001-08, sediado na Praça Ernani Pereira, nº 291, centro, PEDRAS
DE MARIA DA CRUZ/MG, aqui representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Sebastião Carlos
Chaves de Medeiros, casado, portador do CPF. 572.377.276-72 e ID. M.4.640.816 de ora em
diante denominado, doravante PERMITENTE, e “.................”, (... nacionalidade..) (..estado civil...)
residente e domiciliado na Rua .......... nº ....., Bairro ........, Cidade de .................... – MG, inscrito
no CPF sob o nº .................., CNH nº .................., na condição de PERMISSIONARIO, ajustam e
convencionam as obrigações e compromissos que neste ato assumem, em consonância com as
Leis Federais n° 8666/93, 8987/95 e 9.503/97, e Lei Municipal nº. 538/2017, que regulamenta o
Serviço de Transporte por Táxi do Município de Pedras de Maria da Cruz, Anexo deste e demais
normas supervenientes e suas respectivas alterações, mediante as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1.1 - O objeto do presente termo é a delegação da permissão do serviço de transporte de
passageiros por táxi no Município de Pedras de Maria da Cruz – Minas Gerais, até a terceira
geração, contados a partir da data da assinatura deste termo, que será publicado no Órgão Oficial
do Município - Quadro de Avisos e site oficial da prefeitura www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br.
1.2. Integram este instrumento, obrigando as partes como se nele transcritos, o Edital da
Concorrência Pública nº. 002/2018 realizada pela PERMITENTE, a legislação que regulamenta o
Serviço de Transporte por táxi do Município de Pedras de Maria da Cruz.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DAS OBRIGAÇÕES E SANÇÕES.
2.1 – O(A) PERMISSIONÁRIO(A) prestará os serviços de forma adequada, observando os
princípios da eficiência, moralidade, legalidade, continuidade, atualidade, generalidade,
regularidade, segurança e cortesia, devendo obedecer às normas aplicáveis, atender aos demais
critérios e obrigações estabelecidos neste instrumento, bem como sujeitar-se à fiscalização da
atividade e respectivas sanções regulamentares e legais, vistorias veiculares periódicas ou
extraordinárias, regulamentação específica, prestação de contas periódica ou extraordinária, e
controle tarifário pelo Município, através da PERMITENTE.
2.1.1 - O(A) PERMISSIONÁRIO(A) deverá manter, em todo o curso da permissão, as condições
de habilitação e classificação sua e do veículo oferecido para o serviço, podendo substituir este
por outro de condição equivalente ou superior, submetendo-se às atualizações posteriores fixadas
pela PERMITENTE, especialmente aquelas relativas à segurança dos usuários.
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2.1.2 – O(A) PERMISSIONÁRIO(A) assumirá integralmente os ônus, riscos e responsabilidades
oriundas da permissão, não restando à PERMITENTE, solidária ou subsidiariamente, nenhuma
responsabilidade administrativa, civil, penal, tributária, trabalhista, previdenciária, fundiária ou de
qualquer outra ordem, nada podendo o(a) PERMISSIONÁRIO(A) alegar, ainda que ausente ou
ineficaz a fiscalização.
2.2 – A PERMITENTE procederá às alterações julgadas necessárias à adequação,
aperfeiçoamento ou expansão dos serviços no que concerne à qualidade, regularidade,
atualidade, segurança, continuidade, generalidade, eficiência, pontos de parada e operação dos
serviços, podendo, além de manter a prerrogativa de autoridade normativa e fiscalizatória,
também, a qualquer tempo:
I - promover novas delegações e revisão das tarifas, quando o interesse público o exigir;
II – intervir na prestação do serviço quando o interesse público o exigir, especialmente quando
houver risco de descontinuidade;
III – avaliar e fiscalizar permanentemente o serviço prestado, aplicando as sanções
regulamentares e promover vistorias periódicas ou a qualquer momento, priorizando sempre a
segurança e o conforto dos usuários.
2.3 – A permissão é delegada em caráter precário, personalíssimo, inalienável, impenhorável,
incomunicável e intransferível por sucessão legal, testamentária ou qualquer outra forma, sendo
vedada a subpermissão.
2.3.1 – O permissionário se compromete a pagar o valor de R$ __________ (_______________)
pela presente permissão, na condição de pagamento apresentada no subitem 18.1.2 da proposta
de preços apresentada.
2.3.1.1 – Em caso de pagamento parcelado se ocorrer um atraso superior a 15 (quinze) dias no
pagamento de qualquer parcela, será antecipado automaticamente o vencimento das demais
parcelas, sem prejuízo de eventuais atualizações pelo INPC, multa de 2%, cobrança judicial e
demais cominações legais, sob pena de extinção da permissão.
2.3.2 – O descumprimento de quaisquer cláusulas deste instrumento, da legislação aplicável ou
do Regulamento do serviço sujeitará (a) PERMISSIONÁRIO(A) às sanções graduadas conforme o
estabelecido na legislação vigente ou na extinção da permissão, nas hipóteses reguladas neste
Termo.
2.4 – São atribuídos e/ou conferidos aos usuários todos os direitos e deveres contidos na
legislação que regulamenta o serviço, bem como na legislação aplicável, inclusive portarias da
PERMITENTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO
3.1 - Extingue-se a permissão por:
I - advento do termo contratual estabelecido neste;
II - falecimento do Permissionário Pessoa Física;
III - invalidez permanente do Permissionário Pessoa Física;
IV - incapacidade do Permissionário Pessoa Física declarada judicialmente;
V - renúncia;
VI - rescisão;
VII - revogação;
VIII - anulação;
IX - encampação;
X - caducidade;
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XI - cassação do Registro do Condutor Permissionário;
XII - insolvência civil do Permissionário Pessoa Física;
XIII - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal,
nos termos da Lei;
XIV - nos demais casos previstos no Regulamento.
3.1.1 – A legislação municipal que regulamenta a prestação dos serviços estabelecerá os casos
de suspensão ou cassação do registro de condutor, podendo resultar tais punições em
caducidade, conforme o caso.
3.2 – Em qualquer das hipóteses desta cláusula é assegurada a ampla defesa, o contraditório e o
devido processo legal.
3.3 - Extinta a permissão, retornam à PERMITENTE todos os direitos e privilégios transferidos ao
Permissionário, e estabelecido neste instrumento, com imediata assunção do serviço pela
municipalidade, sem reversão de bens.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 - O pagamento da CONCESSÃO será efetivado através de DAM – Documento de
Arrecadação Municipal, na Secretaria Municipal da Fazenda, conforme determinado no edital e no
Termo de Permissão, sob pena de perda do direito de Concessão, ficando o Município livre para
convocação de acordo com a classificação do Processo de Licitação;
4.2. O valor da concessão poderá ser pago com uma entrada de 20% e até quatro parcelas iguais,
mensais e sucessivas.
4.3. O valor de entrada referida no subitem 19.1.2 deverá ser pago no ato da assinatura do termo
de permissão.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRASO DE CONCESSÃO
5.1 – O prazo da Concessão será até a terceira geração familiar do contratado, podendo ser
prorrogado, observadas as condições da Lei municipal 538/2017.
CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERENCIA
6.1 – De acordo com o art. 5º da Lei Municipal nº 538, de 2007 a realização de transferência de
concessão a terceiros será permitido apenas para parentes de até 3º grau, como a transferência
total ou parcial da execução dos serviços deste termo de permissão.
CLÁUSULA SETIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO VEICULO
7.1 - O veículo da permissionária estará sujeito à prévia vistoria pela secretaria municipal de
transporte e padronização definida na combinação do Caput do art. 4º e 5º, da Lei Municipal nº
538/2007 e em conformidade com a Lei nº 9.503/99 – Código de
Trânsito Brasileiro e demais normas em vigência.
CLÁUSULA OITAVA– DA FISCALIZAÇÃO
8.1 – A fiscalização da Concessão será exercida pela Secretaria Municipal de transportes, com o
objetivo de assegurar o cumprimento dos encargos previstos nesse termo de permissão,
atentando-se ainda ao disposto no art. 19 da Lei Municipal 538, de 10 de novembro de 2017.
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8.2 – A fiscalização compreenderá a observância das especificações técnicas, parâmetros e
padrões de qualidade estabelecidos nesse termo de permissão.
CLÁUSULA NONA – DOS DEVERES GERAIS DAS PARTES
9. 1 – As partes comprometer-se-ão a cooperar e a prestar auxílio mútuo na consecução dos
objetivos e das metas da concessão.
9.1.1 – Constitui especial obrigação da CONCESSIONÁRIA zelar para que os objetivos
integrados às atividades da concessão, sejam rigorosamente observadas as regras desse termo
de permissão e demais normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, sobretudo, no que
diz respeito às medidas de salvaguardas dos usuários do sistema, do pessoal afeto à concessão e
do meio ambiente.
CLÁUSULA DECIMA – DO FORO
10.1 – Fica estabelecido o foro da Comarca de Januária – Minas Gerais, para dirimir as
controvérsias oriundas deste Termo, desde que esgotadas todas as vias amigáveis necessárias à
composição de eventuais litígios. E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam e
rubricam todas as folhas das 02 (duas) vias do presente Termo de Permissão na presença das
testemunhas abaixo.

Pedras de Maria da Cruz, ___ de ______________________de 2018.

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros
PREFEITO MUNICIPAL
PERMITENTE

PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:
Assinatura: ________________________________________________________
Nome: _______________________ CI ______________CPF:________________
Assinatura: ________________________________________________________
Nome: _______________________ CI ______________CPF:________________
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