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
CONTRATO Nº 002 / 2019
PROCESSO LICITATORIO 081/2018
CONCORRENCIA 002/2018
TERMO DE PERMISSÃO Nº 004 / 2018
PERMISSIONÁRIO (A): MARCOS ANTONIO ALVES
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 o SR. MARCOS
ANTONIO ALVES, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Av. Montes Claros nº 328,
Bairro Centro, Cidade de Pedras de Maria da Cruz – MG, inscrito no CPF sob o nº
130.316.146-07, CNH nº 065.509.437-97, 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
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substituir este por outro de condição equivalente ou superior, submetendo-se às atualizações
posteriores fixadas pela PERMITENTE, especialmente aquelas relativas à segurança dos
usuários.
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$ 8.000,00 (Oito mil reais) pela
presente permissão, na condição de pagamento apresentada no subitem 18.1.2 da proposta
de preços apresentada, sendo R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) no ato de assinatura
do contrato e o restante em 08(oito) parcelas iguais mensais e sucessivas de R$ 800,00
(oitocentos reais).
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;
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IV - incapacidade do Permissionário Pessoa Física declarada judicialmente;
V - renúncia;
VI - rescisão;
VII - revogação;
VIII - anulação;
IX - encampação;
X - caducidade;
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

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
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.
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, 03 de janeiro de 2019.

SEBASTIÃO CARLOS CHAVES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL
PERMITENTE

MARCOS ANTONIO ALVES
CPF: 130.316.146-07
PERMISSIONÁRIO

TESTEMUNHAS:
Testemunhas:
_________________________________
CPF nº:
ID.

__________________________________
CPF nº
ID.

