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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/ MG 

 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 004/2015 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

  O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, torna público que, devidamente 

autorizada por/pelo Secretario Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, Sr. 

Valdivino Ferreira Soares, fará realizar no dia 21/09/2015, às 09:30 horas, na 

Superintendência de Licitações e Compras, situada na Av. VIII, 50, Bairro Carreira Comprida 

(Frimisa), CEP: 33.045-090, Santa Luzia, MG, licitação na modalidade de 

CONCORRÊNCIA  do tipo MELHOR TÉCNICA , que se regerá pela Lei nº 8.666/93, e 

suas alterações posteriores, pela Lei 8.987/95, Lei Municipal n.º 3.298/12 e Decreto 

Municipal n.º 3.043/2015 além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no 

presente edital, normas estas que os licitantes e interessados declaram conhecer.  

 

 

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1.1 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por 

eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas nos veículos 

oficiais e divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 

propostas 

 

1.2 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico 

<http://www.santaluzia.mg.gov.br/>, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via 

impressa mediante a doação de uma resma de papel A4, na Superintendência de Licitações e 

Contratos do Município de Santa Luzia/MG, contra recibo emitido pelo órgão responsável. 

 

1.3 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 

interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) dias úteis anteriores à abertura 

da sessão, por escrito, na Superintendência de Licitações e Contratos do Município de Santa 
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Luzia/MG, Avenida VIII, nº50, Bairro Carreira Comprida (Frimisa), CEP: 33.045-090, Santa 

Luzia/MG, até às 17 horas, ou, ainda, por meio do correio eletrônico 

silviaangela@santaluzia.mg.gov.br.  

 

1.4 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação, auxiliado pelo setor responsável pela 

elaboração do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e 

quatro horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com 

encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no 

item 1.1. 

 

1.5 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias úteis 

anteriores à abertura da sessão, na Superintendência de Licitações e Contratos do Município 

de Santa Luzia/MG de 14  às 17 horas, ou, ainda, por meio do correio eletrônico 

silviaangela@santaluzia.mg.gov.br.  
 

1.6 Caberá ao Secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, auxiliado pelo 

Presidente da Comissão de Licitação, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, 

observado o disposto no item 1.2. 

 

1.7     Inversão Fases de Habilitação e Julgamento: Com fulcro no art. 18-A da Lei Federal 

nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a fase de julgamento das propostas comerciais ocorrerá 

anteriormente à fase de julgamento da habilitação. 

 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 O objeto da presente Concorrência consiste na delegação, mediante contrato de 

permissão, a pessoas físicas capazes e habilitadas, para a execução do serviço público de 

transporte por táxi, no Município de Santa Luzia.   

 
2.2  Serão selecionados 100 (cem) permissões, obedecendo à seguinte divisão:  

 

2.2.1  95 (noventa e cinco) novas permissões na categoria Convencional, a serem 

convocadas à medida da necessidade do serviço, a critério do Município de Santa Luzia, 
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respeitando-se a ordem de classificação dos licitantes destinadas ao Serviço Público de 

Transporte por Táxi, sendo 5% (cinco por cento) dessas permissões reservadas a pessoas 

portadoras de deficiência física.  

 

2.2.2  05 (cinco) novas permissões, representando 5% (cinco por cento) das permissões, na 

categoria Acessível, a serem incluídas no sistema, destinadas a passageiros portadores de 

deficiência física, de acordo com a Constituição Federal e a legislação regulamentar, sendo 

cada permissão delegada a 01 (uma) Pessoa Física. 

 

 

3 - TIPO DE LICITAÇÃO 

 
3.1 A presente licitação é do tipo melhor técnica, com preço fixado no edital, nos termos 

do art. 15, inciso IV, Lei 8.987/95. 

 

 

4 - CONDIÇÕES GERAIS 

 
4.1 A outorga para executar o serviço objeto da concorrência se dará mediante pagamento 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por parte dos vencedores do certame, sendo que 

este valor poderá ser pago em até 10 (dez) parcelas iguais e mensais, devendo o primeiro 

pagamento ocorrer no ato de assinatura do Termo de Permissão e os demais vencendo no 

mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de extinção da permissão. 

 

 

5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 
5.1 Esta licitação é aberta a todas as pessoas físicas que desejam prestar por Delegação de 

Permissão o Serviço Público de Transporte por Táxi. 
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5.2  Para serem considerados habilitados à execução do serviço, os licitantes deverão 

cumprir as exigências deste edital, da Lei 3.298/12, Lei 1.497/92, Decreto 1.074/98 e demais 

legislação municipal pertinente, bem como: 

 
5.2.1  Possuir carteira nacional de habilitação na categoria “B” ou superior, não sendo 

admitida a simples permissão para dirigir, sendo que as pessoas portadoras de necessidades 

especiais deverão apresentar a carteira nacional de habilitação, constando na mesma sua 

situação especial e a conseqüente necessidade de veículo adaptado; 

 
5.2.2  Não ser aposentado por invalidez, nem exercer atividade incompatível com a 

permissão; 

 
5.2.3  Não estar cumprindo pena de qualquer espécie pela prática de crimes contra a 

Administração Pública, bem como cumprindo pena privativa de liberdade pela prática de 

qualquer crime, e não haver sido condenado nos últimos 05 (cinco) anos perante a Justiça 

Comum, Federal e Militar, devendo tal condição ser comprovada no momento da assinatura 

do contrato; 

 
5.2.4  Não ser servidor público ativo ou inativo da Administração Direta e Indireta da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios; 

 
5.2.5  Não incidir em nenhuma proibição para contratação com a Administração Pública; 

 
5.2.6 Estar em dia com a Justiça Eleitoral; 

 
5.3 Não será admitida a participação de licitante ex-permissionário ou ex-condutor 

auxiliar, que teve sua permissão ou registro de taxista ou de condutor cassado. 

5.4       Todos os licitantes interessados poderão participar da disputa escolhendo para qual das 

modalidades vai concorrer: Permissão Convencional ou Permissão Acessível. 

5.5     Ao inscrever-se, a pessoa portadora de deficiência deverá assinalar no formulário de 

inscrição e na etiqueta colada na proposta a sua opção em concorrer à reserva de vagas para 

Portadores de Deficiência. 
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5.6   Considera-se pessoa portaria de deficiência aquela que se enquadra nas categorias 

previstas na Lei Federal nº. 7.853/1989, Decreto Estadual nº. 3.298/1999. 

5.7     Os licitantes portadores de deficiência que não indicarem, no formulário de inscrição e 

na etiqueta colada na proposta, a sua opção de concorrer à reserva de vagas, terão a sua 

inscrição homologada sem direito a essa reserva. 

 

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

E DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

6.1 Os Envelopes deverão ser entregues simultaneamente até o dia 12/09/2015 

exclusivamente no setor de Protocolos na sede da Prefeitura de Santa Luzia. Apresentarão os 

licitantes suas propostas em 2 (dois) envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, 

respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as 

seguintes indicações:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1   Os portadores de necessidades especiais deverão, além das informações descritas 

acima, declarar em ambos os envelopes que são portadores de necessidades especiais. 

 

6.1.2  Tendo em vista que das 100 (cem) novas permissões 5% (cinco por cento) são 

destinadas a categoria acessível, ou seja, carros acessíveis para o transporte de pessoas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015” 

ENVELOPE A – PROPOSTA TÉCNICA 
(    )  Vaga para Permissão na categoria convencional item 2.2.1 
(    )  Vaga para Permissão na categoria acessível item 2.2.2 
NOME COMPLETO: 
CPF nº. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015” 

ENVELOPE B – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(    ) Vaga para Permissão na categoria convencional item 2.2.1 
(    ) Vaga para Permissão na categoria acessível item 2.2.2 
NOME COMPLETO: 
CPF nº. 
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portadoras de deficiência física, o licitante deverá optar por qual das categorias vai concorrer 

a uma permissão, sob pena de desclassificação.  

 

6.2 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - PROPOSTA TÉCNICA serão 

apresentadas em 01 (uma) via, rubricada pelo licitante, discriminados no ítem 7.1 e seguintes 

desse Edital.  

 

6.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO  - deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica 

autenticada, na forma do art. 32 da Lei Federal 8.666/93, encadernados, com as folhas 

numeradas sequencialmente e rubricadas pelo licitante.  

 

6.4 Pode a Comissão Permanente de Licitação solicitar a exibição do original de qualquer 

documento, no prazo máximo 02 (dois) dias úteis, após a abertura do Envelope “A”. 

  

6.5 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta 

ou de quaisquer documentos depois de entregues os envelopes à Comissão Permanente de 

Licitação. 

 

6.6 O ENVELOPE “B”  conterá os documentos necessários à comprovação da habilitação 

jurídica e da regularidade fiscal do licitante, conforme discriminado no item 8.1 e seguintes. 

 

7 -        DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA  

 
7.1 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA TÉCNICA)  deverá conter os documentos abaixo 

relacionados, em única via, apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, 

encadernados, com as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas pelo licitante, a ser 

avaliada mediante critérios de pontuação. 

 

7.1.1 Exigências sobre o Veículo / Ano de Fabricação do Veículo – Cópia do Certificado 

de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do licitante ou o formulário “Termo de 

Compromisso de Aquisição de Veículo”, conforme modelo apresentado no Anexo 7 deste 

edital, devidamente preenchido e assinado. 
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7.1.1.1 O ano de fabricação do veículo a ser apresentado para a vistoria será obrigatoriamente 

o mesmo ou mais novo do que aquele declarado, não importando neste último caso alteração 

da classificação final do licitante; 

 

7.1.1.2 Possuir cor padrão branca; 

 

7.1.1.3 O veículo, na época da vistoria, deverá ainda estar obrigatoriamente dentro do que 

prevê o Regulamento de Táxi; 

 

7.1.1.4 Para os condutores portadores de deficiência física, serão aceitos veículos adaptados, 

desde que aprovados pelo DETRAN-MG e INMETRO. 

 

7.1.2  Tempo de efetivo exercício da atividade como condutor, ex-condutor, condutor 

auxiliar ou ex-condutor auxiliar – Declaração de tempo efetivo como condutor, ex-

condutor, condutor auxiliar ou ex-condutor auxiliar, conforme Anexo 8 deste edital, devendo 

referida declaração estar acompanhada pelos registros e declaração emitida pela entidade a 

qual confirme a sua veracidade; 

 

7.1.3 Condições do Prontuário – Declaração do Prontuário fornecida pelo Órgão emissor 

da Carteira Nacional de Habilitação, apontando os registros de multas ocorridas nos últimos 

12 (doze) meses, emitida no máximo 180 (cento e oitenta) dias antes da data fixada para 

abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”; 

 

7.1.4  O não cumprimento do previsto nos subitens 7.1.1 a 7.1.3 implica desclassificação do 

proponente. 

 

8 -        DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

8.1       DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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8.1.1 Cópia da Carteira de Identidade; 

 

8.1.2    Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;  

   (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) 

8.1.3  Cópia da Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, “C”, “D” ou “E”; 

 

8.1.4   Certificado de Reservista ou equivalente (caso aplicável); 

 

 

8.2  DA REGULARIDADE FISCAL  

 
8.2.1  Prova de regularidade do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) emitida pelo site da 
Receita Federal do Brasil; 

 
8.2.2  Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Municipal; 
 
8.2.3 Para fins de comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser 

apresentada a certidão conjunta negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos 

relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, certidão que deverá estar válida no 

dia da abertura dos envelopes.      

 
8.2.4  Para fins de comprovação da regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser 

apresentada certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, emitida pela Secretaria 

competente do Município relativo ao domicílio do licitante, certidão que deverá estar válida 

no dia da abertura dos envelopes.  

 

8.3  OUTRAS COMPROVAÇÕES/ DOCUMENTOS 

 
8.3.1  Cópia do comprovante de residência atual (contrato de locação, conta de luz, telefone 

e água), ou ainda no caso de pessoa que resida em casa de terceiros, apresentar o comprovante 

e declaração do proprietário de que o mesmo reside no local; 
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8.3.2   Certidão negativa de crimes eleitorais expedida pela Justiça Eleitoral, no prazo máximo 

de 180 (cento e oitenta) dias antes da data fixada para abertura dos envelopes 

“HABILITAÇÃO” (http://www.tse.gov.br); 

 
8.3.3   Atestado de antecedentes criminais emitido pelo Instituto de Identificação da Polícia 

Civil do Estado do domicílio do licitante, certificando a ausência de qualquer registro, 

devendo no referido atestado constar data de emissão de no máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO” 

(http://www.pc.mg.gov.br/atestado); 

 
8.3.4  Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação no presente processo 

licitatório, contendo informações conforme Anexo 3 deste edital; 

 
8.3.5  Declaração de Responsabilidade e Compromisso, contendo informações conforme 

Anexo 4 deste edital; 

 

8.3.6  Declaração, sob as penas da lei, de que não exerce atividade incompatível com a de 

permissionário de táxi, contendo informações conforme Anexo 5 deste edital; 

 
8.3.7  Declaração de Aceite dos Termos do Edital, contendo informações conforme Anexo 6 

deste edital; 

 
8.4  Nos documentos emitidos por Órgão Expedidor distinto deste Município ou deste 

Estado, em que a validade não estiver estipulada expressamente, esta será considerada, para 

todos os efeitos, como sendo de 06 (seis) meses contados da respectiva emissão, salvo se o 

documento vier acompanhado de cópia de publicação legal determinando validade diferente. 

 
8.5  A ausência ou a apresentação de documentos em desacordo com o previsto no item 

7.1 desclassificará o licitante, impedindo de abrir o envelope de “B” com os documentos de 

Habilitação. 

 
8.6 Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
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8.7  Considera-se superada a fase de habilitação quando todos os interessados presentes 

desistirem da faculdade de recorrer, ou quando decorrer o prazo para recurso sem que seja 

interposto, ou, ainda, quando os recursos interpostos forem decididos. 

 
 

9 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1 No local, no dia e na hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer 

os licitantes, munidos dos envelopes “A” e “B”, apresentados na forma definida no item 6. Os 

licitantes poderão se fazer presentes por seus procuradores, que para tanto deverão estar 

portando procuração com poderes para assinar, receber documentos, desistir de prazo recursal 

e resolver qualquer assunto de interesse do mandante junto a presente Concorrência Pública. 

 
9.2 Na ausência do licitante e na falta da procuração específica para o seu representante, o 

licitante ficará sem representante perante a Comissão, não podendo fazer consignar em ata 

suas observações, rubricar documentos, bem como praticar os demais atos de um mandatário, 

persistindo esta situação até que a irregularidade seja sanada. A falta da procuração não 

implica inabilitação ou desqualificação das propostas, a menos que a documentação 

apresentada esteja incompleta. 

 

9.3 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça 

necessário para o completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os 

envelopes “A” e “B” de todos os licitantes presentes e abertos os envelopes “A” com as 

Propostas Técnicas, podendo a documentação deles constante ser examinada por todos os 

licitantes, que a rubricarão, juntamente com os membros da Comissão Permanente de 

Licitação.  

 

9.4 A sessão poderá ser suspensa para apuração, análise e julgamento das propostas técnicas 

ou para realização de qualquer diligência ou procedimento destinado a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, com ou sem a participação de áreas técnicas. 
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9.5 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada 

ata circunstanciada, que será assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação.  

 

9.6   Finalizada a fase de julgamento das propostas, passará a Comissão à análise da 

habilitação dos proponentes. 

 

9.6  Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem integralmente às condições 

previstas no item 8 deste Edital. 

 

9.7  Após comunicado o resultado aos licitantes, se poderá passar imediatamente à abertura 

dos envelopes “B” – Habilitação, desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao 

direito de recorrer da decisão relativa à Proposta Técnica. Neste caso, serão devolvidos aos 

licitantes inabilitados os envelopes “A” – Proposta Técnica – fechados. 

 

9.8 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será 

designada data para abertura dos envelopes “B”- Documentos de Habilitação, observado o 

prazo de recurso estabelecido no item 12.1 deste edital. 

 

9.9 No dia, hora e local marcados para o julgamento das propostas e decorrido o prazo 

para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa de 

todos os licitantes ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas os envelopes 

com os documentos de habilitação dos licitantes classificados. 

 

9.10  Ultrapassada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação não mais 

poderá desclassificar os licitantes por motivos relacionados com a habilitação jurídica e a 

regularidade fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento. 
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9.11  A classificação dos licitantes far-se-á pelo critério da melhor técnica, levando em 

conta os pontos acumulados de acordo com a proposta apresentada, conforme critérios abaixo 

definidos. 

 

9.12  Os licitantes serão classificados em ordem decrescente de pontuação, sendo que o 

maior número de pontos corresponde ao 1º (primeiro) classificado e assim sucessivamente. 

 

9.13  Ocorrendo empate, será realizado sorteio público para definição da ordem de 

classificação. 

 

9.14  Os pontos serão distribuídos da seguinte forma: 

 
9.14.1 Ano de Fabricação do Veículo 

 
Ano de Fabricação Total de Pontos 

2015 ou posterior - (zero) ano de       
fabricação 

10 (dez) pontos 

2014 - (um) ano de fabricação 08 (oito) pontos 
2013 - (dois) anos de fabricação 06 (seis) pontos 
2012 - (três) anos de fabricação 04 (quatro) pontos 
2011 - (quatro) anos de fabricação 02 (dois) pontos 
2010 - (cinco) anos de fabricação 01 (um) ponto 

 
9.14.1.1 Os veículos fabricados no ano de 2015 serão considerados como tendo 0 (zero) 

ano de fabricação, aqueles fabricados em 2014 serão considerados como tendo 01 (um) ano de 

fabricação, os veículos fabricados em 2013 serão considerados como tendo 02 (dois) anos de 

fabricação, os veículos fabricados em 2012 serão considerados como tendo 03 (três) anos de 

fabricação, os veículos fabricados em 2011 serão considerados como tendo 04 (quatro) anos 

de fabricação e os veículos fabricados em 2010 serão considerados como tendo 05 (cinco) 

anos de fabricação. 
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9.14.2  Tempo Efetivo no Exercício da Atividade como condutor, ex- condutor, condutor 

auxiliar e ex-condutor auxiliar 

 
 

Tempo de Efetivo Exercício da Atividade Total de Pontos 
 
Para cada ano como condutor, ex-condutor, 
condutor auxiliar e ex-condutor auxiliar, será 
atribuído 01 (um) ponto. 

01 (um) ponto por ano 
de exercício da 
profissão, limitado ao 
máximo de 10 (dez) 
pontos. 

 
 

9.14.2.1 A declaração do exercício da atividade como condutor, ex-condutor, condutor 

auxiliar e ex-condutor auxiliar, deverá ser apresentada conforme Anexo 8 deste edital, e as 

informações prestadas serão conferidas posteriormente no cadastro da entidade que confirmou 

a veracidade da referida declaração. 

 

9.14.2.2 Não será considerada fração de ano para efeito de pontuação, sendo 

considerada como data limite a data de abertura dos envelopes de habilitação. 

 
9.14.2.3  O licitante que tiver em seu prontuário junto ao Órgão Emissor da Carteira 

Nacional de Habilitação anotações de multas, sofrerá descontos de pontos, conforme tabela 

abaixo: 

GRUPO 
TIPO DE PENALIDADES 
QUANTO ÀS IFRAÇÕES 

REGULAMENTARES 

QUANTIDADE DE 
INFRAÇÕES 

PONTOS A SEREM 
DESCONTADOS 

I 
  
  
  

Infração de natureza gravíssima 
  
  
  

    de 0 a 3 multas  2 (dois) pontos 

    de 4 a 6 multas 3 (três) pontos 
      de 7 a 10 multas     4 (quatro) pontos 

    + de 10 multas    5 (cinco) pontos 

II 
  
  
  

Infração de natureza grave 
  
  
  

    de 0 a 3 multas 1 (um) ponto 

    de 4 a 6 multas   2 (dois) pontos 
      de 7 a 10 multas  3 (três) pontos 

    + de 10 multas      4 (quatro) pontos 
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III 
  
  
  

Infração de natureza média 
  
  
  

    de 0 a 3 multas       0,5 (meio) ponto 
    de 4 a 6 multas 1 (um) ponto 

      de 7 a 10 multas     2 (dois) pontos 

    + de 10 multas    3 (três) pontos 

 IV 
  
  
  

Infração de natureza leve 
  
  
  

    de 0 a 3 multas      0,5 (meio) ponto 
    de 4 a 6 multas  1 (um) pontos   

      de 7 a 10 multas 1,5 (um ponto e meio) 

  + de 10 multas  2 (dois) pontos 

 
 
 
9.14.2.4 O desconto de pontos em relação às infrações praticadas será cumulativo;  

 

9.15 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as propostas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas devidamente escoimadas das 

causas que deram origem a tal situação. 

 
9.16  O julgamento da fase de Habilitação (envelope “B”) e a classificação final das 

propostas será objeto de ata circunstanciada, que será assinada pelos licitantes presentes e 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 
9.17.  Quando da homologação do resultado do certame, e desde que não haja recurso 

administrativo pendente, ação judicial em curso ou qualquer outro fato impeditivo, os 

licitantes inabilitados que ainda não tiverem retirado os envelopes de HABILITAÇÃO, 

deverão ser notificados a fazê-lo, no prazo de 60 dias do recebimento da comunicação. Se 

houver recusa expressa ou tácita dos interessados, a Comissão de Licitação ou o agente 

público competente estará autorizado a inutilizar os envelopes.  
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10 -   DA HOMOLOGAÇÃO, DO CONTRATO E DA OUTORGA 

 
10.1 A Prefeitura Municipal de Santa Luzia convocará os licitantes classificados na ordem 

sequencial, de acordo com a necessidade, através de publicação no Jornal O Tempo e no 

Diário Oficial da Associação Mineira dos Municípios, bem como por meio de 

correspondência informativa em caráter oficial, para apresentarem, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o veículo nas condições declaradas no Anexo 7. 

 
10.2  A outorga para executar o serviço objeto da concorrência se dará mediante pagamento 

do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por parte dos vencedores do certame, sendo que 

este valor poderá ser pago em até 10 (dez) parcelas iguais e mensais, devendo o primeiro 

pagamento ocorrer no ato de assinatura do Termo de Permissão e os demais vencendo no 

mesmo dia dos meses subsequentes, sob pena de extinção da permissão. 

 

10.3 O permissionário deverá apresentar renúncia, caso tenha permissão em outro 

Município, quando do ato da assinatura do contrato. 

 

10.4 Deverá ser apresentada na assinatura do contrato, cópia da Carteira Nacional de 

Habilitação, comprovando a condição de habilitado na categoria “B” ou superior, dentro do 

prazo de validade, com a observação “exerce atividade remunerada”. 

 
10.5 As permissões serão válidas por 20 (vinte) anos, improrrogáveis, haja vista os 

investimentos financeiros e pessoais despendidos pelos licitantes. 

 

 

11 – DAS PENALIDADES 

 
11.1     Em caso de irregularidades detectadas durante a permissão do serviço público, o 

permissionário será aututado por servidor do órgão gestor, mediante auto de infração, lavrado 

em formulário próprio. 

 



 

 
 

 16 

11.2     As infrações, penalidades e medidas administrativas cabíveis nos casos concretos 

estão previstas na legislação municipal, que trata da regulamentação do Serviço de Taxi no 

Município de Santa Luzia. 

 

12 - DOS RECURSOS 

 

12.1 Os recursos das decisões da Comissão Permanente de Licitação serão apresentados por 

escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou da data da 

lavratura de qualquer das atas, conforme o caso, e dirigidos ao Presidente da Comissão 

Especial de Licitação. Reconsiderando ou não sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

Comissão encaminhará o recurso à autoridade superior. 

 

12.2  A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

12.3  Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação de licitante, ou 

contra o julgamento da Proposta Técnica, terão efeito suspensivo. 

 

12.4   A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I do art. 109 da 

Lei nº 8.666/93 será feita mediante publicação em veículo oficial, salvo os casos de 

habilitação ou inabilitação dos licitantes e julgamento das propostas, se presentes todos os 

licitantes no ato em que for proferida a decisão, hipótese em que poderá ser feita por 

comunicação direta aos interessados, que, nesta hipótese, assinarão a ata. 

 

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
13.1 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso 

apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos. 

 
13.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla defesa. 

 
13.3  A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 
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13.4 É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. 

 

13.5 A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões formais 

de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 

 
13.6 Os dados informados pelos licitantes nos Anexos serão conferidos nos cadastros da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia e demais órgãos responsáveis pelo trânsito e pela 

emissão da Carteira Nacional de Habilitação 

 

13.7  A presente concorrência terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de 

homologação do resultado final da classificação, podendo ser prorrogada por igual período, a 

critério do Município de Santa Luzia. 

 

13.8 A não apresentação do veículo nas características indicadas no item 7.1.1 deste edital, 

implicará a desclassificação do licitante, sendo convocado o próximo licitante por ordem de 

classificação.  

 
13.9 O licitante que deixar de atender às convocações referidas anteriormente, no prazo que 

for assinalado, perderá o direito à Permissão. 

 
13.10 Não será admitida a inclusão de veículos, nem pedidos de substituição após a entrega 

dos envelopes, excetuados os casos previstos neste edital. 

 
13.11 Fica entendido que toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus é 

complementar entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 

se omita em outro, será considerado especificado e válido. 
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13.12 As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas por escrito à Comissão 

Permanente de Licitação, protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia, sediada na Avenida VIII, 50, Carreira Comprida, CEP 33.200-000, Santa Luzia, 

MG, em dias úteis, no horário de 12 às 18 horas, sob pena de não acolhimento. Outras 

informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas através do telefone (31) 3641-

5166. 

 

13.13  São os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante: 

 

1   Projeto Básico. 

 

2   Regime das novas permissões de táxi e critérios de licitação. 

 

3   Declaração de inexistência de fato impeditivo para habilitação no presente processo 

licitatório. 

 

4  Declaração de responsabilidade e compromisso.   

 

5  Declaração de inexistência de incompatibilidade profissional do licitante com a 

condição de permissionário. 

 

6    Declaração de aceite dos termos do edital. 

 

7     Termo de compromisso de aquisição de veículo. 

8   Declaração do exercício da atividade como condutor, ex-condutor, condutor 

auxiliar ou ex-condutor auxiliar. 

 

9   Minuta do contrato de permissão. 

 

 

13.14  Este edital, incluindo seus anexos, contém _____ folhas numeradas. 

 

13.15 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios 

que informam a atuação da Administração Pública.  
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13.16 O foro da comarca de Santa Luzia/MG é designado como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a esta licitação e à contratação e execução dela decorrentes. 

 

   Santa Luzia, 03 de  julho de  2015.          . 

 

 

_______________________________________________ 

SÍLVIA ANGELA DA CONCEIÇÃO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

________________________________________________ 

VALDIVINO FERREIRA SOARES 

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas 
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ANEXO 1 

 

PROJETO BÁSICO / VIABILIDADE ECONÔMICA 

A delegação de permissões para o serviço de táxi no Município de Santa Luzia é 

necessária para atender à demanda atual, a fim de proporcionar maior eficiência do serviço e 

comodidade aos usuários. 

O presente projeto básico visa orientar a avaliação do serviço; o custo da 

prestação; a definição dos métodos, especificações e critérios de participação e pontuação; 

obrigações dos licitantes vencedores; procedimentos de fiscalização e gerenciamento; prazo 

da delegação dos serviços e sanções administrativas para o inadimplemento das obrigações 

assumidas. 

 

1. OBJETO 

Considerando a justificativa ora apresentada, o objeto da licitação deverá ser a delegação de 

95 permissões do Serviço de Transporte por Táxi do Município de Santa Luzia na categoria 

convencional, destinadas exclusivamente a pessoas físicas, sendo 5% (cinco por cento) das 

permissões reservadas para licitantes portadores de necessidades especiais , e 05 permissões 

do Serviço de Transporte por Táxi do Município de Santa Luzia na categoria acessível, 

destinadas exclusivamente para atender a passageiros portadores de deficiência física, de 

acordo com a Constituição Federal e a legislação regulamentar, tipo melhor técnica, com 

preço fixado no edital, perfazendo um total de 100 (cem) permissões. 

 

2. QUANTIDADE DE PERMISSÕES 

Para efeito da licitação em tela, serão delegadas 100 (cem) novas permissões. 

Essas se destinam a cobrir a área de atuação outorgada à SUPERINTENDÊNCIA DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, o que inclui o município de Santa Luzia e os 

municípios que por força de convênio aprovaram a operação compartilhada do gerenciamento 

do serviço de táxi. 
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2.1 META DA LICITAÇÃO 

A licitação deverá completar o número de delegações até atingir o total de 100 

(cem) Permissões no Sistema, já incluídas neste número as 05 (cinco) novas Permissões na 

categoria acessível para atender passageiros portadores de deficiência física.  

 

3. PRAZO DA DELEGAÇÃO 

Tendo em vista os investimentos financeiros e pessoais demandados dos 

permissionários para a prestação do serviço de táxi, as permissões serão válidas por um 

período improrrogável de 20 (vinte) anos, contados a partir da data da publicação da 

homologação no Diário Oficial dos Municípios da Associação dos Municípios Mineiros - 

AMM. 

 

4. METAS DO SERVIÇO 

4.1- O serviço objetiva atender às necessidades de deslocamento do público em geral 

demandante de um serviço de qualidade, rápido, confortável, assegurando um tempo de 

deslocamento total (o que inclui tempo de viagem acrescido do tempo de espera) que atenda à 

expectativa do seu público. 

4.2- O serviço deverá incluir o público em geral.  

4.3- O serviço deverá perseguir metas de qualidade crescente aos usuários através de uma boa 

oferta do serviço em veículos apropriados, satisfazendo as condições de disponibilidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação. 

4.4- As tecnologias de comunicação, desde que aprovadas pela SUPERINTENDÊNCIA DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, deverão ser adotadas para minimizar o tempo 

de espera e de viagem. 

4.5- As novas tecnologias que visem conforto, segurança, desempenho e redução da emissão 

de poluentes podem ser implementadas ao projeto do veiculo, bem como aquelas que 

otimizem recursos humanos e/ou materiais. Estas tecnologias devem comprovar vantagens 

sobre as atuais e ser submetidas à prévia aprovação da SUPERINTENDÊNCIA DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS. 
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4.6- O serviço será executado nos limites do município de Santa Luzia ou da gestão da 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS através de 

convênios assinados entre a mencionada Superintendência e órgãos congêneres de municípios 

próximos. 

 

5. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

5.1- O Serviço será prestado por Permissionários selecionados por meio de processo 

licitatório, bem como por Condutores Auxiliares. 

5.2- Cada Permissionário Pessoa Física deterá uma única Permissão, à qual será vinculado um 

único Veículo.  

5.3- O adjudicatário pessoa física terá o prazo de até 90 (noventa) dias para apresentar o 

veículo de sua propriedade para vistoria da SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTES PÚBLICOS, nas condições declaradas na proposta técnica apresentada. 

5.4- Os Veículos a serem incluídos no Sistema por meio desta licitação deverão ser 

homologados pela SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

e licenciados no Município de Santa Luzia. 

5.5- Os Permissionários e os Condutores Auxiliares serão cadastrados na 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS para a operação no 

Sistema. 

5.6- Os Permissionários deverão pagar o valor anual por Permissão estabelecido no 

Regulamento a título de Custo de Gerenciamento Operacional (CGO). 

5.7- Serão cobrados dos Operadores os valores de remuneração dos serviços prestados pela 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, conforme definido 

no Regulamento. 

 

6. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ATENDIMENTO E DOS PONTOS DE TÁXI 

6.1- O Serviço de Transporte por Táxi gerenciado pela SUPERINTENDÊNCIA DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS é restrito ao Município de Santa Luzia e aos 

municípios conveniados, podendo os condutores destinarem-se a outros municípios, em 

atendimento a corridas iniciadas no Município de Santa Luzia ou em municípios conveniados. 



 

 
 

 23 

6.2- Os pontos de táxi serão regulamentados pela SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTES PÚBLICOS em função do interesse público, da conveniência técnico-

operacional, das categorias de serviço e de eventuais condições especiais de operação. 

6.3- Os pontos de táxi serão de uso comum a todos os veículos táxi da categoria indicada. 

 

7. DA ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO 

7.1- O Veículo a ser utilizado na prestação do Serviço deverá ter marca/modelo homologados 

pela SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS, atender todas 

as especificações técnicas constantes no Regulamento e seus anexos. 

7.2- O Veículo inicialmente incluído no Sistema em conformidade com a proposta técnica 

apresentada pelo Licitante somente poderá ser substituído por Veículo de ano de fabricação 

mais recente. 

7.3- O Permissionário manterá, durante toda a execução do contrato, as características do 

veículo em conformidade com a proposta técnica apresentada nesta licitação, podendo, na 

substituição, apresentar veículo equivalente ou em condições superiores às especificadas na 

proposta técnica. 

 

8. DO SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE 

8.1- Compete à SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, delegar, controlar e fiscalizar a prestação do 

Serviço de Táxi de Santa Luzia e, através de convênio, exercer essas atividades em conjunto 

com outras entidades de gerenciamento. 

8.2.- Os sistemas devem permitir um total controle da corrida, desde o recebimento do pedido 

do táxi até a chegada do cliente ao destino. Devem permitir também chamadas programadas 

de atendimento com dia e hora previamente estabelecidos. 

 

9. DO PREÇO 

9.1- Considerando a viabilidade econômica do objeto a ser licitado em alinhamento com a 

peculiaridade da natureza do serviço a ser prestado pelos permissionários, fixa-se o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por permissão. 
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9.2– Ainda em razão das particularidades que envolvem a prestação do serviço licitado, o 

pagamento da importância fixada, por Permissão, poderá ser realizada em até 10 (dez) 

parcelas iguais e mensais. 

 

10. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

10.1- O candidato deverá atender à Lei nº 3.298/12 e ao Decreto 1.074/98, que regulamentam 

o serviço público destinado ao transporte individual de passageiros por táxi, no âmbito do 

Município de Santa Luzia, às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, à Lei Federal nº 8.987/95 e suas alterações e demais normas complementares que 

disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente. 

10.2 – Não será permitida a participação nesta licitação de servidores, empregados ou 

contratados da Administração Direta, Indireta, Autárquica, Fundacional, bem como dos 

empregados terceirizados que prestem serviço nas unidades destes órgãos e entidades. 

10.3- Não será admitida a participação de Licitante Pessoa Física ex-permissionário, ex-

autorizatário, ex-condutor auxiliar, ex-acompanhante, ex-agente de bordo ou ex-operador de 

transporte público que teve seu registro cassado até 5 (anos) antes da data de publicação deste 

edital. 

10.4- O Licitante Pessoa Física detentor de autorização, permissão ou concessão de serviço 

público poderá participar e, se classificado e convocado para assinar o Termo de Permissão, 

deverá apresentar, no ato da assinatura, renúncia da delegação anterior, demonstrada mediante 

certidão expedida pelo órgão delegante. 

10.5– O Licitante Pessoa Física deverá possuir, até a data-limite para entrega da proposta, 

CNH categoria “B”, “C”, “D” ou “E”. 

10.6 - Será vedada a participação na licitação de pessoa física: 

a) aposentada por invalidez; 

b) que tenha transferido sua delegação para prestação de serviço de transporte por táxi até 05 

(cinco) anos antes da data de publicação do edital. 

 

 

 



 

 
 

 25 

11. DA LICITAÇÃO 

11.1- A execução do serviço de transporte por táxi será delegada por intermédio de Termo de 

Permissão, mediante licitação na modalidade de Concorrência Pública do tipo melhor técnica, 

com preço fixado no edital. 

 

12. DA PROPOSTA TÉCNICA 

12.1- A classificação dos licitantes quanto à proposta técnica far-se-á pelo critério de 

contagem de pontos acumulados de acordo com a proposta apresentada, conforme os critérios 

estabelecidos pelo edital. 

12.2- Os licitantes serão classificados em ordem decrescente de pontuação, sendo que o 

primeiro classificado corresponde à maior pontuação obtida e assim sucessivamente para os 

demais classificados. 

 

13. DA PONTUAÇÃO 

13.1- Os pontos para pessoa física serão distribuídos considerando: ano de fabricação do 

veículo; tempo de experiência do licitante na profissão de taxista; e seu prontuário junto ao 

DETRAN. 

 

14. DA PERMISSÃO 

14.1 A permissão será concedida em caráter personalíssimo, precário, inalienável, 

impenhorável, intransferível e incomunicável. 

14.2 É vedado o arrendamento ou locação da permissão. 

 

15. DOS DEVERES DO PERMISSIONÁRIO 

15.1 São deveres dos condutores de veículo de táxi, sem prejuízo das obrigações previstas no 

Código de Trânsito Brasileiro, os estabelecidos no Regulamento e demais normas. 

 

16. EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 

a) advento do termo contratual estabelecido neste edital; 

b) falecimento do Permissionário Pessoa Física; 
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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; 

l) insolvência civil do Permissionário Pessoa Física; 

m) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal, nos termos da Lei; 

n) nos demais casos previstos no Regulamento. 

 

17 – VIABILIDADE ECONÔMICA DO SERVIÇO 

17.1 DO ESTUDO DE VIABILIDADE 

17.1.1 O Serviço será remunerado pela receita arrecadada por meio de cobrança da tarifa dos 

usuários, bem como por outras fontes de receita autorizadas e regulamentadas pela 

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS. 

17.1.2 A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS 

determinará a política tarifária a ser implantada para o serviço, inclusive o valor da tarifa. 

17.1.3 O valor da tarifa será definido de modo que a receita tarifária seja suficiente para a 

cobertura dos custos de prestação dos serviços, inclusive a remuneração do capital do 

Permissionário, considerando a planilha de custos definida pela SUPERINTENDÊNCIA DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS. 

 

I - Tabela de tarifas de táxi em Santa Luzia em vigor a partir de MARÇO/15. 

I – Bandeirada: R$4,40 (quatro reais e quarenta centavos); 

II – Quilômetro Rodado Bandeira 1: R$2,73 (dois reais e setenta e três centavos); 

III– Quilômetro Rodado Bandeira 2: R$3,28 (três reais e vinte e oito centavos); 
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IV– Hora parada: R$26,23 (vinte e seis reais e vinte e três centavos); 

Parágrafo único. Permanecem inalterados os seguintes valores: 

I - Volume transportado com uma dimensão acima de 60 cm: R$1,30 (um real e trinta 

centavos); 

II - Carrinho de supermercado: R$1,80 (um real e oitenta centavos); 

AEROPORTO DE CONFINS COBRANÇA PELO TAXÍMETRO SEM TAXA DE 

RETORNO 

 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO 

 

CUSTOS OPERACIONAIS REFERENCIAIS 

MAR/15 

Convencional: preço-base veículo completo: R$ 35.000,00 

 

1- CUSTO VARIÁVEL MENSAL 
CUSTO 

POR KM 

SIMULAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE OPERAÇÃO 

13,5 15 16 

CORRIDAS/DIA CORRIDAS/DIA CORRIDAS/DIA 

1-1 COMBUSTÍVEL 0,28 
                  
687,96  

                  
764,40  

                  
815,36  

1.2 - LUBRIFICANTES 0,014 
                     
34,40  

                     
38,22  

                     
40,77  

1.3 - RODAGEM 0,028 
                     
68,80  

                     
76,44  

                     
81,54  

1.4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA 0,0728 
                  
178,87  

                  
198,74  

                  
211,99  

TOTAL 1 - CUSTO VARIAVEL 0,3948 
                  
970,02  

               
1.077,80  

               
1.149,66  

2 - CUSTO FIXO MENSAL   CORRIDAS/DIA CORRIDAS/DIA CORRIDAS/DIA 

2.1 DEPRECIAÇÃO   
                  
583,33  

                  
583,33  

                  
583,33  

2.2 LAVAGEM E LIMPEZA   
                  
390,00  

                  
390,00  

                  
390,00  

2.3 AFERIÇÃO DO TAXÍMETRO   
                     
18,00  

                     
18,00  

                     
18,00  

REMUNERAÇÃO DO INVESTIMENTO   
                  
350,00  

                  
350,00  

                  
350,00  
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2.5 - DESPESAS LEGAIS OBRIGATÓRIAS         

2.5.1 TAXA DE LICENCIAMENTO   
                  
100,00  

                  
100,00  

                  
100,00  

2.5.2 SEGURO DPVAT   
                     
18,00  

                     
18,00  

                     
18,00  

2.5.3 CGO   
                     
36,00  

                     
36,00  

                     
36,00  

2.5.4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   
                  
320,00  

                  
320,00  

                  
320,00  

2.5.5 CONTRIBUIÇÃO DE CONTIGÊNCIA   
                       
3,84  

                       
3,84  

                       
3,84  

2.5.6 REVISÃO DE CNV   
                  
133,33  

                  
133,33  

                  
133,33  

TOTAL 2 - CUSTO FIXO   
               
1.952,51  

               
1.952,51  

               
1.952,51  

TOTAL 3 - CUSTO OPERACIONAL   
               
2.922,53  

               
3.030,31  

               
3.102,16  

     

TARIFAS APROVADAS R$    

Bandeirada 
              

4,40    

Km rodado na Bandeira 1 
              

2,73    

Km rodado na Bandeira 2 
              

3,28    

Hora Parada 
            

26,23    

     

ESTUDO DA VIABILIDADE FINANCEIRA CORRIDAS DIA 

ESTIMATIVA MENSAL 13,5 15 16 

RECEITA considerada a média de 7 km por corrida 
               
7.335,90  

               
8.151,00  

               
8.694,40  

CUSTO   
               
2.922,53  

               
3.030,31  

               
3.102,16  

RESULTADO LÍQUIDO   
               
4.413,37  

               
5.120,69  

               
5.592,24  
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ANEXO 2 

 

REGIME DAS NOVAS PERMISSÕES DE TÁXI E CRITÉRIOS DE LICITAÇÃO 

 

A Concorrência Pública nº. 004/2015 tipo melhor técnica para operação do 

Serviço Público de Transporte por Táxi em Santa Luzia, nos termos do artigo 175 da 

Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal nº 8.987, de 13/02/95, tem como objeto 

a outorga de permissão a pessoas físicas habilitadas e capazes de prestar um serviço 

compatível com as necessidades da população. Serão observados os seguintes requisitos: 

 

1. Os 100 (cem) primeiros classificados nesta licitação serão chamados à medida da 

necessidade de regularização/suplementação da frota em serviço, a critério do Município 

de Santa Luzia, respeitando-se a ordem de classificação. 

 

1.1. Cada licitante só poderá concorrer a uma permissão. 

 

2. A vaga destinada à pessoa portadora de deficiência física somente poderá ser preenchida 

pelo mesmo, observando-se para a classificação os critérios normais de pontuação 

previstos neste edital. 

 

2.1. A primeira vaga destinada ao deficiente físico, representando 5% (cinco por cento) 

de 95 (noventa e cinco) permissões, será contemplada após o preenchimento da 

vigésima permissão, sendo a segunda vaga após o preenchimento da quadragésima 

permissão, nos termos do item 1 deste anexo. 

 

2.2. Não havendo licitantes deficientes físicos em número suficiente ao preenchimento 

das vagas ou não satisfazendo estes os requisitos do Edital, as vagas remanescentes 

serão transferidas aos demais licitantes. 

 

3. Os atuais permissionários poderão participar da presente licitação e estando os mesmos 
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classificados, deverão apresentar, na assinatura do contrato, renúncia da atual permissão, 

uma vez que o Município de Santa Luzia só emitirá uma permissão para cada pessoa 

física. 
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ANEXO 3 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA 

HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que na presente data não existem fatos impeditivos 

para a minha habilitação para a Concorrência Pública nº. 004/2015  – Serviço Público de 

Transporte por Táxi – comprometendo-me a comunicar ao Município toda e qualquer 

ocorrência que possa alterar a situação ora declarada. 

 
 

Santa Luzia, ______ de ______________ de __________. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do licitante 

 
 

Dados do Licitante  
Nome Completo :__________________________________________________ 
Endereço  :__________________________________________________ 
Bairro   :__________________________________________________ 
Cidade / Estado :__________________________________________________ 
CEP   :__________________________________________________ 
 
 
Observação: Reconhecer firma da assinatura do licitante. 
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ANEXO 4 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 
 

Declaro, sob as penas da Lei e nos termos da Concorrência Pública n.º 004/2015, 

para assinatura do Contrato de Permissão objetivando a operação de transporte por táxi em 

Santa Luzia, que comprometo-me a obedecer fielmente toda a legislação federal, estadual e 

municipal pertinente, bem como o Regulamento do Serviço de Táxi em vigor e ainda a 

legislação superveniente ao referido Contrato, no exercício das atividades, bem como declaro 

que não detenho outra permissão para exploração de transporte público em qualquer 

Município do país. 

 
 

Santa Luzia, ______ de ______________ de __________. 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Licitante 

 
 

Dados do Licitante  
Nome Completo :__________________________________________________ 
Endereço  :__________________________________________________ 
Bairro   :__________________________________________________ 
Cidade / Estado :__________________________________________________ 
CEP   :__________________________________________________ 
 
 
Observação: Reconhecer firma da assinatura do licitante. 
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ANEXO 5 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PRO FISSIONAL 

DO LICITANTE COM A CONDIÇÃO DE PERMISSIONÁRIO 

 
Declaro, sob as penas da Lei, que não sou funcionário ou empregado público, civil 

ou militar (ativo, inativo, licenciado, aposentado ou reformado), da administração federal, 

estadual ou municipal, direta ou indireta.  

 
 

Santa Luzia, ______ de ______________ de __________. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do licitante 

 
 

Dados do Licitante  
Nome Completo :__________________________________________________ 
Endereço  :__________________________________________________ 
Bairro   :__________________________________________________ 
Cidade / Estado :__________________________________________________ 
CEP   :__________________________________________________ 
 
Observação: Reconhecer firma da assinatura do licitante. 
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ANEXO 6 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DOS TERMOS DO EDITAL 
 

Declaro, sob as penas da lei, que aceito, incondicionalmente, todos os termos do 

edital e seus anexos, da Concorrência Pública n.º 004/2015, não havendo quaisquer dúvidas 

que venham a ocasionar controvérsias agora ou no futuro. 

 
 

Santa Luzia, ______ de ______________ de __________. 
 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do licitante 

 
 

Dados do Licitante  
Nome Completo :__________________________________________________ 
Endereço  :__________________________________________________ 
Bairro   :__________________________________________________ 
Cidade / Estado :__________________________________________________ 
CEP   :__________________________________________________ 
 
Observação: Reconhecer firma da assinatura do licitante. 
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ANEXO 7 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 
 

Declaro, perante a Comissão Permanente de Licitação da Concorrência Pública nº. 

004/2015, para operação do Serviço Público de Transporte por Táxi no Município de Santa 

Luzia, que me comprometo, sob pena de desclassificação, a adquirir o veículo discriminado 

abaixo no prazo de 30 (trinta) dias contados da convocação para assinatura do contrato, para 

apresentação do mesmo, estando na propriedade deste à época da convocação para vistoria e 

assinatura do Contrato de Permissão. 

 
VEÍCULO 

 

Ano de Fabricação: _________________  

 

Cor: _____________, original de fábrica - 04 (quatro portas) 

 

Obs.: Para as pessoas deficientes físicas, o veículo a ser apresentado deverá estar devidamente 

adaptado e aprovado pelo DETRAN-MG e INMETRO. 

 
 

Santa Luzia, ______ de ______________ de __________. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do licitante 

 
 

Dados do Licitante  
Nome Completo :__________________________________________________ 
Endereço  :__________________________________________________ 
Bairro   :__________________________________________________ 
Cidade / Estado :__________________________________________________ 
CEP   :__________________________________________________ 
 
Observação: Reconhecer firma da assinatura do licitante. 
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ANEXO 8 
 

DECLARAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMO CONDUTOR,  EX-

CONDUTOR, CONDUTOR AUXILIAR E EX-CONDUTOR AUXILIAR 

 

Declaro, sob as penas da lei, e nos termos da Concorrência Pública nº 004/2015, 

para efeito de pontuação neste edital, que exerço a atividade de ________________ desde 

____/___/___, estando atualmente vinculado à permissão n.º _______________. 

Exerci a atividade de condutor/condutor auxiliar vinculado a outras permissões 

conforme relacionado a seguir: 

 
N.º PERMISSÃO 

NÚMERO 
DATA DE 

INÍCIO 
DATA DE 
TÉRMINO 

TEMPO DE ATIVIDADE 

Anos Meses 

 
 

     

 
 

     

 
 

Santa Luzia, ______ de ______________ de __________. 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura do licitante 

 
 

Dados do Licitante  
Nome Completo :__________________________________________________ 
Endereço  :__________________________________________________ 
Bairro   :__________________________________________________ 
Cidade / Estado :__________________________________________________ 
CEP   :__________________________________________________ 
 

Observação: Reconhecer firma da assinatura do licitante. 
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ANEXO 9 
 

MINUTA 
 

CONTRATO DE PERMISSÃO Nº 004/2015 
 

 
CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE 
PERMISSÃO PARA A EXECUÇÃO DO 
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR 
TÁXI QUE ENTRE SI FAZEM O 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA E O(A) 
SR.(A) 
_____________________________________. 

 
 
 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 

 

DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL 

 

(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA , 

com sede na Avenida VIII, nº. 50 Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia/MG, inscrito no 

CNPJ sob o nº. 18.715.409/0001-50, neste ato representado pelo Secretário Municipal de 

Administração VALDIVINO SOARES FERREIRA, CRA–MG 01.052057, CPF nº 

469.543.506-30 no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 2.873, de 

27 de agosto de 2013, doravante denominado PERMITENTE, e o(a) senhor(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

______________________ e do CPF nº. _____________________, residente à 

___________________________, nº. ___________________, bairro 

_______________________, Município ____________________, UF _________________ , 

CEP nº __________________________, doravante denominado(a) PERMISSIONÁRIO(A), 

pelas seguintes cláusulas e condições:  
 
 
(2) DA FINALIDADE - O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar 

relacionamento contratual com vistas à execução dos serviços definidos e especificados na 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em 
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despacho datado de _______________ do Diretor ______________________ exarado no 

Processo Administrativo nº __________. 
 

 

(3) DO FUNDAMENTO LEGAL - Esta permissão decorre de licitação sob modalidade de 

Concorrência nos termos e condições do edital nº___________ cujo resultado foi homologado 

em data de ________________ pela Diretoria Colegiada, conforme consta do Processo 

Administrativo acima mencionado, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei 

nº 8.666, de 21.06.93 e da Lei 8.987, de 13.02.1995, às cláusulas e condições aqui 

estabelecidas e às normas vigentes do MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  – DO OBJETO - O objeto deste Contrato é a delegação de 

PERMISSÃO para a execução do Serviço Público de Transporte Individual de Passageiros 

por Táxi no Município de Santa Luzia e naqueles Municípios conveniados. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO - O permissionário poderá executar o serviço 

previsto na cláusula primeira deste Contrato pelo prazo de 20 (vinte) anos, improrrogáveis. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA  – DA PERMISSÃO - A permissão é concedida em caráter 

personalíssimo, precário e impenhorável, e é intransferível, sendo vedada qualquer forma de 

transferência. 

 
CLÁUSULA QUARTA  – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO - É indispensável que na 

prestação do serviço sejam rigorosamente observados os requisitos da regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, moralidade, higiene, cortesia e 

pessoalidade. 

 
CLÁUSULA  QUINTA  – DAS TARIFAS - As tarifas serão fixadas na forma prevista no 

Regulamento Municipal em vigor. 

 
CLÁUSULA SEXTA  – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO 

PERMISSIONÁRIO E DO CONDUTOR AUXILIAR 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - DOS DIREITOS - O permissionário poderá interromper a 

prestação do serviço por prazo de até 30 dias por ano, após este prazo, o órgão gestor, a 

pedido do permissionário, poderá autorizar a interrupção da prestação do serviço pelo prazo 

de mais 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período. A interrupção da prestação do serviço 

sem autorização do órgão gestor por prazo superior a 30 (trinta) dias, ou por prazo superior ao 

autorizado, acarretará punições ao permissionário. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - DAS OBRIGAÇÕES - Constituem obrigações dos 

permissionários e dos condutores auxiliares: 

a) Cumprir e fazer cumprir a legislação, o presente contrato e demais normas legais 

pertinentes, observadas rigorosamente as especificações e características de exploração do 

serviço permitido; 

b) Prestar o serviço em conformidade com as especificações do órgão gestor; 

c) Participar de programas e cursos destinados aos profissionais de táxi, qualificando e 

aperfeiçoando a prestação do serviço; 

d) Assegurar, em caso de interrupção da viagem, a não cobrança ou devolução do valor da 

tarifa e providenciar outra condução para o passageiro; 

e) Tratar, com polidez e urbanidade, os passageiros, prepostos, os outros permissionários e o 

público em geral; 

f) Informar ao órgão gestor qualquer alteração cadastral; 

g) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do serviço, manutenção, tributos, encargos 

sociais e previdenciários, bem como as despesas decorrentes da compra de equipamentos para 

garantir os níveis e a segurança do serviço; 

h) Utilizar no serviço apenas veículos cadastrados no órgão gestor; 

i) Manter o veículo e acessórios em perfeitas condições de mecânica, elétrica, chapeação, 

higiene, conservação, segurança, funcionamento e com padrões de programação visual 

definidos pelo órgão gestor; 

j) Portar a documentação referente à permissão, à propriedade e licenciamento do veículo, à 

habilitação e credenciamento do condutor, quando for o caso; 

k) Substituir o veículo quando este atingir o limite de vida útil; 
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l) Submeter o veículo, dentro dos prazos fixados, às vistorias que lhes forem determinadas, 

que serão, no mínimo, anuais; 

m) Atender, de imediato, às determinações das autoridades competentes, apresentando os 

documentos e o veículo, quando solicitados; 

n) Adotar todas as providências determinadas, nas notificações e intimações emanadas do 

órgão gestor; 

o) Descaracterizar o veículo substituído, apresentando-o para vistorias e dar baixa na placa de 

categoria aluguel no DETRAN/MG; 

p) Utilizar no veículo somente combustível permitido pela legislação em vigor; 

q) Manter em operação somente veiculo com certificado válido de vistoria e, portanto, todos 

os equipamentos obrigatórios; 

r) Permitir e facilitar ao órgão gestor o exercício de suas funções, inclusive, o acesso ao 

veículo e locais onde o mesmo estiver; 

s) O permissionário deverá comparecer pessoalmente ao órgão gestor, nos seguintes casos: 

s.1) No ato de finalização de todo processo administrativo, com a obtenção de documento de 

porte obrigatório; 

s.2) Para registro ou atualização da foto digital a cada 02 (dois) anos; 

t) Manter atualizadas suas obrigações fiscais e previdenciárias; 

u) O permissionário, pessoa física, ou o condutor auxiliar, deverá cumprir uma jornada diária 

mínima de 08 (oito) horas, admitindo-se um máximo de 12 (doze) horas, desde que em 

período intercalados; 

v) O permissionário e o condutor auxiliar deverão renovar seu cadastro anualmente; 

w) Obedecerem, o permissionário e/ou condutor, as normas estabelecidas pelo estatuto do 

respectivo estacionamento, devidamente aprovado pelo órgão gestor; 

x) Apresentar outros documentos exigidos pelo órgão gestor e/ou previstos em legislação 

pertinente. 

y) A SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO é o atual órgão 

gestor das permissões; 
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CLÁUSULA SÉTIMA  – DAS OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Credenciar perante o permissionário, servidor devidamente 

autorizado para solicitar, acompanhar e fiscalizar os serviços; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Notificar o permissionário, fixando-lhe prazo para corrigir 

defeitos ou irregularidades encontradas nos serviços. 

 
CLÁUSULA OITAVA  – DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os usuários poderão, pessoalmente, ou através de associação 

regularmente constituída, apresentar reclamações ou sugestões à Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia. As reclamações serão apuradas em conformidade com o Regulamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - São atribuídos aos usuários todos os direitos e deveres contidos 

na Lei 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e no Código Civil Brasileiro, 

desde que pertinentes ao serviço prestado, bem como aqueles previstos no Regulamento e na 

legislação aplicável, inclusive as portarias da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

 
CLÁUSULA NONA  – DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O permissionário submeterá seu veículo às vistorias periódicas 

na forma do Regulamento e atenderá às convocações extraordinárias para vistoria, sempre que 

se fizer necessário, a critério do permitente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O permitente poderá fiscalizar o veículo e a documentação do 

permissionário em qualquer local e hora onde o mesmo se encontre. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Permissionário cumprirá, rigorosamente, as normas de 

conduta estipuladas no Regulamento, no Código Nacional de Trânsito e na legislação 

complementar, inclusive as Portarias da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, sujeitando-se, 

em caso de infração, às punições nelas previstas. 

PARÁGRAFO QUARTO – O permissionário que for preso em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, terá sua permissão suspensa, 

automaticamente, enquanto perdurar a prisão ou vigorar o mandado. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O permissionário que for denunciado pelo Ministério Público pela 

prática de infração penal, poderá, a critério do permitente, ter sua permissão suspensa durante 

toda a tramitação do processo criminal. 

PARÁGRAFO SEXTO - A sentença criminal condenatória, transitada em julgado, implicará 

a imediata revogação da permissão. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A sentença criminal absolutória, transitada em julgado, terá os 

mesmos efeitos administrativamente. 

PARÁGRAFO OITAVO - O permissionário que na execução do serviço deixar de atender 

aos requisitos contidos neste contrato, poderá, a juízo do permitente, ter sua permissão 

revogada. 

PARÁGRAFO NONO - O permissionário que for punido nos termos desta cláusula, não fará 

jus a qualquer tipo de indenização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA  – DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO - A insolvência civil do 

permissionário extingue a permissão por caducidade do direito. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO - 

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do permitente, devidamente justificado, 

quando o interesse público assim o exigir, sem indenização ao permissionário, a não ser em 

caso de dano efetivo disso resultante. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – MANUTENÇÃO PELO PERMISSIONÁRIO 

DAS CONDIÇÕES E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS PARA A LICITA ÇÃO - O 

permissionário fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas e todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Concorrência Pública nº 004/2015.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Fica nomeado(a) 

o(a) servidor(a) ______________________________, indicado(a) pelo órgão gestor, 

responsável para acompanhar, fiscalizar e controlar a execução do contrato, para fins do 

disposto no artigo 67 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

responsabilizando-se pelo recebimento e conferência do objeto licitado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – DO FORO - Fica eleito o foro da Comarca de SANTA 

LUZIA para dirimir as controvérsias oriundas deste contrato, desde que esgotadas todas as 

vias amigáveis e administrativas, necessárias à composição do litígio. 

 
Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam todas as 

folhas das 3 (três) vias deste Contrato, de igual forma e teor, para um só efeito de direito, na 

presença das testemunhas abaixo 

 

Santa Luzia, _______, de ___________________ de _________. 
 
 

__________________________________ 

 

Valdivino Soares Ferreira 

Secretário de Adinistração 

 

_________________________________ 

 
Nome do(a) Permissionário(a) 

 

TESTEMUNHAS:  
 
 
a) ____________________________________________ 
 Nome: 
 Identidade: 
 
 
b) ____________________________________________ 
 Nome: 

      Identidade: 


