
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Edital de concorrência para autorização de
prestação do serviço de transporte por táxi
no município de Restinga Sêca.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA, MAURO SCHÜNKE no uso

de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e

suas alterações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do

dia 02 do mês de janeiro do ano de 2017, no Centro Administrativo Municipal, situado na

Rua Moisés Cantarelli,  nº 368, sala 13, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações,

designada pelas portarias nº 006 e 035/2016, com a finalidade de receber os envelopes de

habilitação e proposta para autorizações do serviço de transporte por táxi do Município de

Restinga Sêca na categoria convencional. 

1. OBJETO 

1.1. Constitui  objeto  da  presente  licitação  a  autorização  para  a  prestação  do  serviço  de

transporte por Táxi no município de Restinga Seca para 6 (seis) novos pontos, na categoria

convencional, com a finalidade de atender às necessidades de deslocamento da população

nas zonas urbana e rural, conforme lotes a seguir:

Lote 01:  4 (quatro)  pontos localizados na zona urbana, sendo  que  cada  um,  delegado a 01

(uma) Pessoa Física, conforme tabela abaixo:

Lote 1

a) Bairro São Luiz
b) Praça Domingos Mostardeiro – Av. Júlio de 

Castilhos
c) Bairro Iberê Camargo
d) Av. Júlio de Castilhos, em frente ao nº 905

Lote 02: 2 (dois) pontos localizados na zona rural, sendo que cada um, delegado a 01 (uma)

Pessoa Física, conforme tabela abaixo:

Lote 2
a) Localidade de Santuário
b) Localidade de Barro Vermelho 

1.1.1. Para ambas as categorias, somente será admitida a inclusão de veículos  com idade

máxima de 5 anos.  Para fins deste edital, entende-se como veículos  aptos os veículos com

ano de fabricação a partir de 2012, independentemente da quilometragem percorrida neste

período.

1.2. A delegação para a prestação de serviço de transporte por táxi no Município de Restinga

Sêca,  decorrente  de  processo  licitatório,  se  dará  através  da  assinatura  de  Contrato  de

Autorização,  nos  termos  fixados  na  Lei  Municipal  n°  3.196  de  1º  de  agosto  de  2016,

regulamentada pelos Decretos Municipais n°s 072 e 074/2016, observado o disposto no art.
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175 da Constituição Federal/88, a Lei Orgânica Municipal, a Lei Federal n.º 8.987/95 e o que

couber na Lei n.º 8.666/93.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

2.1. Das condições de participação:

2.1.1. Poderão participar desta  licitação quaisquer interessados, desde que sejam pessoas

físicas, e, que satisfaçam as condições deste Edital, inclusive quanto à documentação.

2.1.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas.

2.1.3. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas: 

2.1.3.1. Que  estejam  com  o  direito  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública

suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

2.1.3.2. Demais pessoas físicas que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º, da Lei

nº 8.666/93, ou que a lei proíba.

2.1.4.  Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos,

sem  poder  invocar  qualquer  desconhecimento  como  elemento  impeditivo  da  correta

formulação  da  proposta  ou  do  integral  cumprimento  do  contrato,  não  sendo  aceitas

reivindicações posteriores sob quaisquer alegações.

2.1.5.  Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

2.1.6.  A participação nesta licitação importa à licitante, a irrestrita aceitação das condições

estabelecidas  no  presente  Edital  e  seus  anexos,  bem  como  na  observância  dos

regulamentos, normas e técnicas aplicáveis.

2.1.7.  O  licitante  arcará  com  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  para  a  preparação  e

apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do processo licitatório.

2.1.8.  O poder  Executivo  Municipal  de  Restinga  Sêca  reserva-se  o  direito  de  revogar  a

presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la no todo ou em parte, por vício

ou ilegalidade, sem que caiba direito indenizatório a quaisquer dos licitantes.

2.2. Da apresentação dos envelopes:

2.2.1. Os  documentos  necessários  à  habilitação  e  a  proposta  deverão  ser  entregues  no

protocolo  municipal  (que  os  destinará  à  Comissão  de  Licitações)  no  dia,  hora  e  local

mencionados  no  preâmbulo,  em  02  (dois)  envelopes  distintos,  fechados  e  identificados,

respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2016

ENVELOPE N.º 01 - HABILITAÇÃO

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

---------------------------------------------------------------------------------------

AO MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 009/2016

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA TÉCNICA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

2.3. Cada  envelope  deverá  conter  a  documentação  e  as  informações  necessárias  ao

processamento e julgamento regular da presente licitação, pertinentes as fases de habilitação

e de proposta, observando, respectivamente, as determinações constantes nos itens 3 e 4 do

presente edital.

3. HABILITAÇÃO

3.1. Para fins de habilitação neste edital, o licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE

Nº 01, os seguintes documentos:

3.1.1. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH;

3.1.2. Comprovação de residência no Município de Restinga Sêca de, no mínimo, 10 anos;

3.1.3. Prova  de  regularidade  com a Fazenda  Municipal,  relativa  ao  domicílio  ou  sede  do

licitante;

3.1.4. Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Estadual,  relativa  ao  domicílio  ou  sede  do

licitante;

3.1.5. Prova de regularidade quanto aos tributos administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral

da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

3.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

3.1.7. Declaração  de  compromisso  de  inscrever-se  como contribuinte  individual  autônomo

junto ao INSS ou apresentação da inscrição caso tiver;

3.1.8. Declaração de compromisso de apresentar veículo de acordo com o estabelecido na

legislação vigente.

3.2. Disposições Gerais da Habilitação:

3.2.1. Os  licitantes  que  deixarem  de  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos  no

envelope de Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nessa

licitação, ou ainda, com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação

posterior, observados os princípios da proporção e razoabilidade.

4. DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 

4.1. No envelope nº 2, cada licitante poderá apresentar somente uma única proposta para

cada lote nesta licitação.

4.2. Os licitantes serão avaliados através de proposta técnica, por meio de critérios objetivos

estabelecidos neste edital, demonstrando sua capacidade. 
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4.2.1. Serão avaliados,  no que se refere  à  capacidade  técnica,  os  seguintes  critérios,  de

acordo com o Artigo 5º da Lei Municipal 3.196/2016:

I  - Maior  tempo de experiência  como motorista de táxi,  que será comprovado através de

documento expedido pelo Poder Público;

II - Maior tempo de experiência como motorista auxiliar de táxi, que será comprovado através

de documento expedido pelo Poder Público;

III - Fator pontuação da CNH, emitido pelo DETRAN da jurisdição de habilitação do licitante ou

por meio de pesquisa junto ao site do órgão na internet;

IV - Maior tempo de residência no município, comprovado mediante a apresentação de faturas

de energia elétrica ou abastecimento de água ou conta de telefonia fixa;

V - Maior tempo de CNH;

4.2.2. Em caso de empate a decisão se dará por sorteio público.

4.3. A Comissão de Licitações verificará se as propostas atendem às condições estabelecidas

neste Edital,  desclassificando as que não satisfizerem as suas exigências,  no todo ou em

parte.

4.4. As propostas serão avaliadas e valoradas pela Comissão, conforme critérios objetivos e o

resultado do seu julgamento apresentados posteriormente.

4.5. A pontuação para  o item experiência  na execução da atividade de motorista de táxi,

auxiliar  de motorista de táxi,  será proporcional,  levando-se em consideração o período de

efetivo exercício da atividade, contado em anos. 

4.6. O julgamento da proposta será realizado de acordo com os seguintes critérios:

4.6.1. Fator tempo efetivo no exercício da atividade de motorista de táxi:

Atividade de motorista de táxi Pontuação
30 ou mais anos 30
29 anos 29
28 anos 28
27 anos 27
26 anos 26
25 anos 25
24 anos 24
23 anos 23
22 anos 22
21 anos 21
20 anos 20
19 anos 19
18 anos 18
17 anos 17
16 anos 16

15 anos 15
14 anos 14
13 anos 13
12 anos 12
11 anos 11
10 anos 10
09 anos 09
08 anos 08
07 anos 07
06 anos 06
05 anos 05
04 anos 04
03 anos 03
02 anos 02
01 ano 01
Menos que 01 ano 00

4.6.1.1. Será atribuído 01 ponto por ano de atividade de motorista de táxi, limitado ao total de

30 pontos (30 anos trabalhados).  Será considerado como ano inteiro o período trabalhado

superior a seis meses e desconsiderados períodos menores que seis meses. 

4.6.2. Fator tempo efetivo no exercício da atividade de motorista auxiliar de táxi:

Tempo de execução da 
atividade de motorista 
auxiliar de táxi 

Pontuação

30 ou mais anos 22,50
29 anos 21,75

28 anos 21,00
27 anos 20,25
26 anos 19,50
25 anos 18,75
24 anos 18,00
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23 anos 17,25 22 anos 16,50
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21 anos 15,75
20 anos 15,00
19 anos 14,25
18 anos 13,50
17 anos 12,75
16 anos 12,00
15 anos 11,25
14 anos 10,50
13 anos 9,75
12 anos 9,00
11 anos 8,25

10 anos 7,50
09 anos 6,75
08 anos 6,00
07 anos 5,25
06 anos 4,50
05 anos 3,75
04 anos 3,00
03 anos 2,25
02 anos 1,50
01 ano 0,75
Menos de 01 ano 00

4.6.2.1.  Será  atribuído  0,75 pontos  por  ano de atividade  de auxiliar  de  motorista  de  táxi,

limitado ao total de 22,50 pontos (30 anos trabalhados). Será considerado como ano inteiro o

período  trabalhado  superior  a  seis  meses  e  desconsiderados  períodos  menores  que  seis

meses.

4.6.3. Fator pontuação da CNH: 

4.6.3.1.  Serão descontados 0,10 pontos por cada ponto confirmado em documento emitido

pelo DETRAN da jurisdição de habilitação do licitante ou por meio de pesquisa junto ao site do

órgão na internet;

4.6.3.2. A comprovação se dará através de “Consulta Sistêmica de Pontuação” original, com

dados referentes à pontuação registrada no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação do

licitante, no período dos últimos 05 anos, a contar retroativamente da data de emissão do

prontuário, emitido pelo DETRAN da jurisdição da habilitação do licitante ou obtido pelo site do

órgão na internet. A data de emissão da consulta será considerada a data final para fins de

pontuação.

4.6.3.3. A pontuação informada no item “TOTAL DE PONTOS” do prontuário  emitido  pelo

DETRAN será multiplicada por “0,10” resultando no número de pontos que será pontuado

negativamente nesta licitação.

4.6.3.3.1. A não apresentação do documento solicitado neste item implica na desclassificação

do licitante.

4.6.4. Fator tempo de residência no Município:

Tempo de residência no 
Município 

Pontuação

30 ou mais anos 7,50
29 anos 7,25
28 anos 7,00
27 anos 6,75
26 anos 6,50
25 anos 6,25
24 anos 6,00
23 anos 5,75
22 anos 5,50
21 anos 5,25
20 anos 5,00
19 anos 4,75
18 anos 4,50
17 anos 4,25
16 anos 4,00
15 anos 3,75
14 anos 3,50

13 anos 3,25
12 anos 3,00
11 anos 2,75
10 anos 2,50
Menos de 10 anos Desclassificado
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4.6.4.1. Será atribuído 0,25 pontos por ano comprovado de residência no Município, limitado

ao total de 7,50 pontos (30 anos de residência). Será considerado como ano inteiro o período

de residência superior a seis meses e desconsiderados períodos menores que seis meses. 

4.6.5. Fator tempo de CNH:

Tempo de Habilitação – CNH Pontuação
30 ou mais anos 7,50
29 anos 7,25
28 anos 7,00
27 anos 6,75
26 anos 6,50
25 anos 6,25
24 anos 6,00
23 anos 5,75
22 anos 5,50
21 anos 5,25
20 anos 5,00
19 anos 4,75
18 anos 4,50
17 anos 4,25
16 anos 4,00
15 anos 3,75
14 anos 3,50
13 anos 3,25
12 anos 3,00
11 anos 2,75
10 anos 2,50
09 anos 2,25
08 anos 2,00
07 anos 1,75
06 anos 1,50
05 anos 1,25
04 anos 1,00
03 anos 0,75
02 anos 0,50
01 ano 0,25
Menos de 01 ano 00
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 4.6.5.1.  Serão atribuídos  0,25 pontos por  ano de habilitação,  limitado ao total  de  7,50

pontos (30 anos de habilitação). Será considerado ano inteiro o período de tempo de CNH a

partir de seis meses e desconsiderados períodos menores que seis meses. A comprovação

deverá ser realizada através de “Consulta ao histórico de habilitação” original, com dados

referentes à habilitação do licitante, emitido pelo DETRAN da jurisdição da habilitação do

licitante ou obtido pelo site do órgão na internet, sendo a data de emissão da consulta a data

final considerada para fins de pontuação.

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

5.1.  A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados, de

acordo com os critérios previstos neste Edital.

5.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO:

5.2.1.  A  não  apresentação  do  documento  solicitado  no  item  4.6.3.3,  implica  na

desclassificação do licitante.

6.  DO DESEMPATE

6.1. Ocorrendo o empate, ou seja, se houver duas ou mais licitantes com o mesmo número de

pontos, será realizado sorteio público para estabelecer a ordem em que serão classificadas.

6.2. A situação de empate será verificada depois da fase recursal das propostas técnicas.

7. JULGAMENTO

7.1.  O julgamento  da  presente  licitação  compreenderá  fases  distintas:  a  primeira  que  se

iniciará com a abertura do Envelope de n.º 01, relativo aos documentos de habilitação, e a

segunda  que  se  iniciará,  com a  abertura  do  Envelope  de  n.º  02,  contendo  as  propostas

técnicas.

7.1.1.  Após  analisar  a  conformidade  das  propostas  técnicas  com  o  estabelecido  nessa

Concorrência e seus anexos, será feita a classificação em ordem decrescente de pontos. 

7.2. O objeto dessa Concorrência será adjudicado aos selecionados que comporão o LOTE 01

e LOTE 02, que poderão ser chamados sucessivamente de acordo com a classificação.

7.3.  O critério de definição de cada ponto de táxi será efetuado por meio de sorteio público

observada  a  classificação  dos  licitantes  até  o  número  de  pontos  disponíveis,  conforme

sequência descrita no Lote 01 e 02.

7.4. Todas as atas de julgamento deste processo licitatório serão disponibilizadas no site oficial

do  município  de  Restinga  Sêca,  pelo  link

https://www.restingaseca.rs.gov.br/site/midia/39/10/editais-e-licitacoes.html na aba “Atas”.

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

8.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se

as seguintes normas:
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8.1.1. O pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo ser

protocolizado  até  5  (cinco)  dias  úteis  antes  da  data  marcada  para  o  recebimento  dos

envelopes.

8.1.2.  Os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data

marcada para o recebimento dos envelopes.

8.1.3. Os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitações no Setor

de Compras e Licitação, durante o horário de expediente vigente no Município das 08:00 as

14:00 sem fechar ao meio dia de segunda a sexta-feira.

8.1.4.  Não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora

do prazo ou  enviados  por  e-mail  ou  por  qualquer  outro  meio  além do previsto  na  alínea

anterior.

9. RECURSOS

9.1.  Em todas  as  fases da  presente  licitação  serão  observadas  as  normas  previstas  nos

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

9.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão de Licitações, ao

julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da

decisão objeto do recurso.

9.3. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitações, deverão ser protocolados,

dentro do prazo previsto no item 9.2, no Setor de Licitações durante o horário de expediente,

que se inicia às 08:00h e se encerra às 14:00h de segunda a sexta-feira.

9.4. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais licitantes serão comunicados

para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e na forma

prevista no item 9.3.

9.5. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo previsto no item

9.3, ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio.

9.6. Decorrido  o  prazo  para  a  apresentação  das  razões  e  contrarrazões  de  recurso,  a

Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou,

nesse mesmo prazo,  encaminhá-los  ao Prefeito,  acompanhado dos autos da licitação,  do

relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão.

9.7. A  decisão  do  Prefeito,  a  ser  proferida  nos  5  (cinco)  dias  úteis  subsequentes  ao

recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é irrecorrível.

9.8.  Os  prazos  previstos  nos  itens  9.6  e  9.7  poderão  ser  prorrogados,  a  critério  da

Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento do recursos, como,

por  exemplo,  para  a  realização  de  diligências.  A  prorrogação  deverá  ser  devidamente

justificada nos autos da licitação.

10. DA PERMISSÃO

10.1. Prazos e condições para assinatura da Permissão
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10.1.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 20 (vinte) dias,

convocará o vencedor para assinar a permissão (ANEXO II), sob pena de decair do direito à

contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 12 deste edital.

10.1.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

10.1.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a permissão, a Administração convocará

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da permissão, em

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a

licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

10.1.3.1. A multa a ser aplicada ao licitante que não cumprir a exigência estabelecida no item

10.1.3 no que refere a não assinatura do termo de Permissão será no valor de 1 (um) VRM.

10.1.4. Após a assinatura do Termo de permissão, os permissionários terão prazo máximo de

30 (trinta) dias para iniciar a execução do serviço de táxi, desde que cumpridos todos os pré-

requisitos previstos na legislação pertinente, sob pena de perda do direito a permissão.

10.1.5. A legislação pertinente abrange a Lei Municipal n° 3.196 de 1º de agosto de 2016,

regulamentada pelos Decretos Municipais nºs 072 e 074/2016, observado o disposto no art.

175 da Constituição Federal/88, na Lei Orgânica Municipal, na Lei Federal n.º 8.987/95 e no

que couber na Lei n.º 8.666/93; assim como, no que couber, outras normas específicas.

10.2. Vigência da Permissão

10.2.1. O prazo de vigência da permissão para o serviço público de transporte individual por

táxi será de no máximo 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogável uma única vez por igual

período à critério da Administração Municipal, a contar da data de assinatura da permissão.

10.3. É condição para assinatura da Permissão:

10.3.1. Apresentar prova de regularidade de débitos com a fazenda do município de Restinga

Sêca;

10.3.2.  Apresentar,  com  relação  ao  condutor  que  executará  o  serviço,  a  seguinte

documentação:

a) Prova de possuir no mínimo 18 (dezoito) anos de idade;

b) Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria do

veículo  e possuir  na CNH a observação de que exerce atividade remunerada ao veículo,

conforme Lei Federal nº 10.350/2001.

c) Certidão  negativa  do  registro  de  distribuição  criminal  relativo  aos  crimes  de

homicídio, roubo, tráfico, estupro e corrupção de menores, conforme previsto no art. 329 do

CTB, renovável anualmente;

d) Comprovante de conclusão de cursos previstos na Lei Federal nº 12.468/2011 e

demais documentos especificados no Decreto nº 072 e 074/2016;

           e)  Curso específico para transporte de pessoas com deficiência e dificuldade de

locomoção;
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f) Inscrição  como  segurado  do  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social  –  INSS,

conforme Lei Federal nº 12.468/2011;

10.3.3. Apresentar, com relação ao veículo que será disponibilizado para execução do

serviço, a seguinte documentação:

a) CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo que, obrigatoriamente,

deverá estar licenciado no Município de Restinga Sêca em nome do permissionário, exceto na

condição de leasing ou equivalente, desde que conste no campo de observações o nome do

permissionário;  IPVA - Comprovante de pagamento do Imposto de Propriedade de Veículos

Automotores; DPVAT - Comprovante do pagamento do Seguro obrigatório de danos pessoais

causados por veículos automotores de vias terrestres;

b) Apólice de seguro com cobertura compreensiva;

      

11. DAS OBRIGAÇÕES:

11.1. Compete ao permissionário:

11.1.1. É dever do condutor do veículo táxi, além dos previstos na Legislação de Trânsito:

I - tratar com urbanidade e polidez os passageiros, o público e os agentes fiscalizadores;

II - trajar-se adequadamente ou dentro dos padrões porventura estabelecidos;

III - receber passageiros no seu veículo e transportá-los com equipamentos 0

IV - conduzir o veículo ao destino solicitado pelo passageiro, fazendo o menor percurso, salvo

em caso de ruas intransitáveis, obras e/ou acidentes;

V- cobrar o valor exato da corrida, conforme tabela do Decreto Executivo;

VI - prestar os serviços somente com o veículo e seus equipamentos em perfeitas condições

de conservação, funcionamento, segurança e limpeza; 

VII - manter a inviolabilidade dos equipamentos;

VIII - portar todos os documentos exigidos, tanto os de natureza pessoal quanto aos relativos

ao veículo e ao serviço;

IX - não ingerir bebida alcoólica em serviço ou quando estiver próximo do momento de iniciá-

lo;

X - não proceder a consertos ou lavagem de veículo no ponto ou logradouros públicos;

XI - não se ausentar do veículo quando este estiver estacionado no ponto; 

XII - respeitar a escala de trabalho;

XIII - não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados;

XIV - cumprir rigorosamente as normas prescritas no presente Regulamento e nos demais

atos administrativos expedidos;

XV - cumprir as determinações emitidas pela fiscalização;

XVI - utilizar o cinto de segurança e exigir dos passageiros o seu uso;

XVII - não fumar cigarros ou assemelhados ou permitir que o façam no interior do veículo.

XVIII - zelar pela limpeza, conservação e ordem do ponto;
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XIX - estacionar o veículo dentro dos limites e demarcações do ponto, mantendo a ordem de

estacionamento estabelecida;

XX - auxiliar o embarque e desembarque de gestantes, crianças, pessoas idosas e pessoas

portadoras de mobilidade reduzida;

XXI -  acomodar  as  bagagens  do  passageiro  no  porta-malas  e  retirá-las  no  término  do

deslocamento;

XXII -  ao  encontrar  algum  objeto  esquecido  pelo  passageiro  dentro  do  táxi,  deve

imediatamente levar ao local do ponto, com conhecimento dos demais colegas, se não for

possível contatar o legítimo dono;

XXIII - não realizar o transporte de passageiros além da capacidade permitida; 

XXIV - retirar o veículo do ponto sempre que precisar se afastar do mesmo; 

XXV - não permitir o transporte de substâncias inflamáveis, explosivas ou perigosas à saúde

humana.

XXVI - manter as características fixadas para o veículo;

XXVII - dar a adequada manutenção ao veículo e seus equipamentos para que estes estejam

sempre em perfeitas condições de conservação e funcionamento, controlando o seu uso e

vistoriando-os permanentemente;

XXVIII - providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos exigidos;

XXIX - controlar e fazer com que no veículo estejam todos os documentos determinados e nos

locais indicados;

XXX - apresentar o veículo em perfeita condição de conforto, segurança e higiene;

XXXI - cumprir rigorosamente as determinações da Prefeitura Municipal e as normas deste

Regulamento;

XXXII – cumprir as determinações da fiscalização;

XXXIII - fornecer dados estatísticos e quaisquer elementos que forem solicitados para fins de

controle e fiscalização;

XXXIV - não ceder ou transferir, seja a que título for, a permissão do serviço, 

XXXV - não confiar a direção do veículo a quem não esteja autorizado pelo Município, 

XXXVI - controlar e fazer com que seus auxiliares cumpram rigorosamente as disposições do

presente Regulamento;

XXXVII - não paralisar os serviços de táxi.

11.2. Compete ao Município:

11.2.1. Caberá ao Município de Restinga Sêca, através do setor de fiscalização da Secretaria

Municipal  de Finanças  em conjunto  com a Secretaria  Municipal  de Planejamento,  no que

couberem suas atribuições, os seguintes procedimentos:

I - Fiscalizar permanentemente a sua prestação;

II - Aplicar as penalidades regulamentares;

III - Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
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IV - Extinguir  a autorização,  nos casos previstos em Lei e na forma prevista no Termo de

Permissão;

V - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas previstas

no Termo de Permissão;

VI - Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações

dos usuários.

12. DAS PENALIDADES

12.1.  Pelo  inadimplemento  das  obrigações  do  permissionário,  as  licitantes,  conforme  as

infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - Advertência por escrito;

II - Multa / Penalidade pecuniária;

III - Impedimento para prestação do serviço;

IV - Suspensão da permissão;

V - Cassação da permissão.

12.2. A inobservância ao disposto no item 11 DAS OBRIGAÇÕES será classificada conforme a

sua gravidade em infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima.

12.3. Será aplicada a penalidade de advertência por escrito a todas as infrações de natureza

leve.

12.3.1. Classificam-se como de natureza leve as seguintes infrações:

I - o condutor que estiver com a Carteira de Licença Individual vencida até 30 trinta dias;

II - o veículo apresentar defeito no sistema de iluminação, de sinalização, ou com lâmpadas

queimadas.

III - deixar de manter atualizadas as informações sobre o condutor e o veículo junto ao órgão

responsável;

IV - utilizar veículo com a padronização visual em desacordo;

V - utilizar veículo sem o prefixo ou em desacordo;

VI - o  condutor não auxiliar  o embarque e desembarque de gestantes,  crianças,  pessoas

idosas e pessoas portadoras de mobilidade reduzida.

VII - o condutor não acomodar as bagagens do passageiro no porta malas e ou não retirá-las

no término do deslocamento.

12.3.2. Quando  o  condutor  estiver  com  a  Carteira  de  Licença  Individual  vencida,  deverá

regularizar a situação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, junto ao setor competente do

Poder Executivo Municipal.

12.3.3. No caso de reincidência de infração leve no mesmo ano será aplicada a penalidade

prevista na infração média.

12.4. Será aplicada a penalidade de multa e/ou de impedimento para prestação de serviço a

todas as infrações de natureza média.

12.4.1. Classificam-se como de natureza média as seguintes infrações:
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I - o condutor estiver com a Carteira de Licença Individual vencida há mais de 30 (trinta) dias

ou não a portar ou estiver com a mesma alterada ou rasurada;

II - o condutor prestar serviço em veículo de prefixos diversos daqueles para os quais está

cadastrado;

III  - o  condutor  estiver  portando a  Carteira  de Licença Individual  de outra  modalidade  de

transporte;

IV - não portar no veículo o crachá de identificação do condutor que estiver em serviço;

V - o condutor não cumprir determinação estabelecida em Advertência; 

VI - abastecer o veículo com passageiros a bordo;

VII - não manter o veículo em atividade pelo período determinado.

VIII  - permitir  o  transporte  de  substâncias  inflamáveis,  explosivas  ou  perigosas  à  saúde

humana;

IX - ocorrer reincidência em infração leve no mesmo ano.

12.5. Será aplicada a penalidade de multa e suspensão da permissão de até 15 (quinze) dias

a todas as infrações de natureza grave.

12.5.1. Classificam-se como de natureza grave as seguintes infrações:

I - o veículo não portar o Selo de Conformidade, ou estar com o mesmo vencido, alterado ou

rasurado;

II  - utilizar  veículo  reserva sem autorização,  ou estar  com a mesma vencida,  alterada ou

rasurada;

III - conduzir o veículo com excesso de lotação;

IV  - conduzir  o  veículo  em  más  condições  de  higiene,  conservação  ou  com  as  partes

envidraçadas danificadas;

V - o condutor demonstrar falta de urbanidade com a fiscalização e/ou usuários;

VI - conduzir com ou permitir o uso de cigarros ou assemelhados acesos no interior do veículo;

VII - o condutor ou passageiro(s) não estiver(em) usando o cinto de segurança;

VIII - o permissionário e/ou seus auxiliares não cumprirem a jornada mínima de trabalho;

IX  - não  cumprir  determinações  emitidas  pelo  órgão  gestor  ou  por  seus  agentes  de

fiscalização.

12.6. Será aplicada a penalidade de multa e suspensão da permissão de, no mínimo 30 (trinta)

dias, a todas as infrações de natureza gravíssima.

12.6.1. Classificam-se como de natureza gravíssima as seguintes infrações:

I - confiar a direção a motorista não cadastrado;

II - não apresentar à fiscalização os documentos que lhe forem exigidos;

III - praticar ato de obstrução da ação fiscal ou desacato aos Fiscais Municipais;

IV - utilizar veículo não cadastrado para o Serviço de Transporte Individual de Passageiros.

12.6.2. Para os casos previstos no inciso IV do item 11.6.1 deste edital, será aplicada a multa

para a penalidade de natureza gravíssima, multiplicada por 5 (cinco).
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12.7. Considerar-se-á reincidência toda infração cometida com incidência no mesmo parágrafo

e inciso, dentro do ano vigente.

12.8. Os valores das multas/penalidade pecuniária decorrentes das infrações no serviço de

táxi  no  Município  de  Restinga  Sêca,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  35  da  Lei  Municipal  nº

3.196/2016, são os seguintes:

I - Para as infrações de natureza média será aplicada multa/penalidade pecuniária no valor de

5 (cinco) VRM (Valor de Referência Municipal);

II - Para as infrações de natureza grave será aplicada multa/penalidade pecuniária no valor de

10 (dez) VRM;

III - Para as infrações de natureza gravíssima será aplicada multa/penalidade pecuniária no

valor de 15 (quinze) VRM.

12.8.1. A reincidência  em  infração  punida  com  penalidade  pecuniária  dará  ensejo  à  sua

cominação em dobro.

12.9. A pena de cassação consiste na revogação da outorga feita pelo Poder Público Municipal

ao permissionário do serviço de táxi e será imposta ao infrator que:

I - infringir, pela terceira vez, as infrações classificadas de natureza grave e gravíssima no

período do ano vigente.

II - ceder ou transferir seja a que título for a permissão concedida.

III  - deixar  de preencher  os requisitos legais  apresentados no momento da concessão da

permissão.

12.10. As penalidades previstas nesta Lei não excluem as penalidades previstas no Código de

Trânsito Brasileiro.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1.  Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e

44 e seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993.

13.2. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas

técnicas ou quaisquer outros documentos.

13.3. Só terão direito  a usar a palavra,  rubricar  as propostas,  apresentar  reclamações ou

recursos,  assinar  atas  e  Termo  de  Permissão,  os  licitantes  ou  seus  representantes

credenciados, na forma do item 2.1 desse edital, e os membros da Comissão Julgadora.

13.4. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso

próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta técnica (art. 109,

inciso I, a e b, da Lei n° 8.666/1993).

13.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não serão admitidos à

licitação os participantes retardatários.

13.6. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: 

ANEXO I – Modelo de proposta técnica;

ANEXO II – Minuta do Termo de Permissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2016

15



13.7.  Informações serão prestadas aos interessados no horário  das 08:00h às  14:00h de

segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Restinga Sêca, na Secretaria Municipal de

Planejamento, sala 14, sito na Rua Moisés Cantarelli, nº 368, onde poderão ser obtidas cópias

do edital e seus anexos ou ainda pelo fone/fax nº (55) 3261-3200.

13.8. O foro competente para dirimir eventuais conflitos decorrentes desta licitação será o da

Comarca de Restinga Sêca.

Restinga Seca, 30 de novembro de 2016.

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Jurídica.

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2016

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA – CP 009/2016

Apresento a Vossa Senhoria a proposta técnica para a execução dos serviços de que 

trata a Concorrência nº 009/2016 conforme especificação constante no Edital e seus Anexos:

Lote Quant. Descrição
Marcar com um “X” o

lote pretendido

01 1 Ponto localizado na zona urbana

02 1 Ponto localizado na zona rural

a) Declaro que concordo integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e,

que se vencedor deste certame, submeter-me-ei ao cumprimento de seus termos;

b) Declaro que conheço os termos da  Concorrência nº 009/2016 e seus anexos e que, se

vencedor, executarei os serviços ora propostos em conformidade com a legislação pertinente

(Lei Municipal n° 3.196/2016, regulamentada pelos Decretos Municipais n°s 072 e 074/2016);

c) Declaro que os documentos apresentados em anexo a esta proposta estão de acordo com

o disposto no Item 4 do Edital - DAS PROPOSTAS TÉCNICAS (ENVELOPE Nº 02).

Local, ______de __________de 2016.

________________________________
Nome e Assinatura

(representante legal)

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2016
ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE PERMISSÃO – CP 009/2016

TERMO DE CONTRATO DE PERMISSÃO QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE RESTINGA
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SÊCA  E  O(A)  .......................................
OBJETIVANDO  A  AUTORIZAÇÃO  PARA  A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
POR  TÁXI  NO  MUNICÍPIO  DE  RESTINGA
SÊCA-RS.

O MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA (RS), CNPJ nº 87.490.306/0001-51, neste ato
representado  pelo  senhor  Mauro  Schünke,  Prefeito  Municipal,  denominado  doravante
CONTRATANTE,  e  de  outro  lado  o(a)..............................................................................,
Cédula de Identidade nº ........................ e CPF nº ..............................., residente e domiciliado
na..........................................,  nº.....,  Bairro..............,  CEP................,  no  Município
de.........................,  doravante  denominado  simplesmente  PERMISSIONÁRIO,  têm entre  si,
justo e CONTRATADO, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui  objeto  do presente  Termo de Contrato  de Permissão  a  prestação do serviço  de
transporte por Táxi no município de Restinga Sêca para 6 (seis) novos pontos, na categoria
convencional, com a finalidade de atender às necessidades de deslocamento da população
nas zonas urbana e rural, conforme especificação a seguir:

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os licitantes  serão  classificados  por  ordem decrescente  de  pontuação.  A distribuição  das
permissões  nos  pontos  de  serviço  serão  preenchidas  através  de  sorteio  público  entre  os
classificados  dentro  do  número  de  vagas  previsto.  O  município  convocará  os  candidatos
classificados,  para  participarem  do  sorteio  de  definição  dos  pontos  de  serviço,  no  prazo
máximo de 3 (três) dias após a homologação do resultado final. O não comparecimento do
licitante implicará na sua desclassificação do certame.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Para ambas as categorias (urbana e rural), somente será admitida a inclusão de veículos com
idade  máxima  de  5  anos.  Para  fins  deste  Termo,  entendem-se  como  veículos  aptos  os
veículos  com  ano  de  fabricação  a  partir  de  2012,  independentemente  da  quilometragem
percorrida neste período.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS DA AUTORIZAÇÃO E DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
O prazo de vigência da permissão para o serviço público de transporte individual por táxi será
de no máximo 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogável uma única vez por igual período à
critério da Administração Municipal, a contar da data de assinatura da permissão.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Após  a  homologação  do  resultado  e  assinatura  do  Termo  de  permissão,  os
PERMISSIONÁRIOS terão  prazo  máximo  de  30  (trinta)  dias para  iniciar  a  execução  do
serviço  de  táxi,  desde  que  cumpridos  todos  os  pré-requisitos  previstos  na  legislação
pertinente, sob pena de perda do direito a permissão.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A  permissão  será  outorgada  em  caráter  pessoal  e  intransferível  inter  vivos, salvo  nas
hipóteses previstas na legislação vigente.
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CLÁUSULA TERCEIRA -  CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO  ADEQUADA DO
SERVIÇO

O PERMISSIONÁRIO obriga-se a acatar as disposições legais e regulamentares, instruções
complementares  estabelecidas  pelo  município,  bem  como  colaborar  com  as  ações
desenvolvidas por seus prepostos responsáveis pela fiscalização do serviço e, em especial:

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A prestação dos serviços de táxi somente poderá ter inicio a partir da emissão do Selo de
Conformidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO
Os veículos  de táxi  deverão possuir  laudo  de vistoria  técnica  e  mecânica,  executada  por
oficina mecânica devidamente legalizada,  constando as condições mecânicas,  elétricas, de
segurança, de chapeamento e pintura, bem como requisitos básicos de higiene, conforto e
estética.

PARÁGRAFO TERCEIRO
a)  Fica  estabelecido  que  será  de  12  (doze)  meses  o  período  de  validade  do  Selo  de
Conformidade para os veículos de táxi. 
b) O PERMISSIONÁRIO deverá apresentar ao Poder Executivo Municipal o laudo da vistoria
afim da liberação do veículo para o exercício da atividade.  
c)  Após  apresentação  do  laudo  pelo  autorizado,  o  órgão  municipal  emitirá  o  Selo  de
Conformidade, devendo o mesmo ser afixado, obrigatoriamente, na parte interna do veículo,
em lugar visível aos usuários e a Fiscalização.
d) No Selo de Conformidade referido na letra c, constará a validade e o número do Laudo de
vistoria e demais dados do veículo.
e) Para os veículos que estiverem prestes a atingirem a idade limite de vida útil, a validade do
Selo de Conformidade não poderá ultrapassar o dia 31 (trinta e um) de dezembro do ano
limite.

PARÁGRAFO QUARTO
Independentemente  da  vistoria  prevista  no  parágrafo  segundo,  ou  a  que  se  fizer  por
solicitação do órgão gestor, poderão ser realizadas vistorias extraordinárias, a qualquer tempo.

PARÁGRAFO QUINTO
Os veículos reprovados em vistoria, ou com vistoria vencida, serão retirados de circulação,
somente voltando a operar o serviço após a sua regularização.

PARÁGRAFO SEXTO
O PERMISSIONÁRIO deverá organizar sua escala pessoal de prestação de serviço de forma
a cumprir uma jornada semanal mínima de 30 (trinta) horas, correspondendo a 6 (seis) horas
diárias, sendo o restante da jornada distribuída em seus dois auxiliares a fim de cumprir com a
jornada mínima do veículo de 16 (dezesseis) horas diárias.

CLÁUSULA QUARTA - DO ÔNUS DA AUTORIZAÇÃO
Qualquer ônus decorrente da má exploração dos serviços autorizados será por conta exclusiva
do PERMISSIONÁRIO.
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE E REVISÃO DAS TARIFAS
Através de decreto do Poder Público, o  CONTRATANTE poderá alterar o presente valor de
tarifa,  objetivando  a  regulação  e  a  maximização  do  desempenho  do  sistema  viário,
respeitando as condições para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
O PERMISSIONÁRIO garante que o objeto será executado nas condições e especificações
contidas no processo licitatório, na sua proposta técnica e no presente instrumento contratual,
observadas as normas e legislação pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

I - DOS DIREITOS
Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o objeto deste contrato nas condições

avençadas e do PERMISSIONÁRIO, obter a autorização pelo prazo convencionado.

II - DAS OBRIGAÇÕES
Compete ao PERMISSIONÁRIO:
É dever do condutor do veículo táxi, além dos previstos na Legislação de Trânsito:
I - tratar com urbanidade e polidez os passageiros, o público e os agentes fiscalizadores;
II - trajar-se adequadamente ou dentro dos padrões porventura estabelecidos;
III - receber passageiros no seu veículo e transportá-los com equipamentos 0
IV - conduzir o veículo ao destino solicitado pelo passageiro, fazendo o menor percurso, salvo
em caso de ruas intransitáveis, obras e/ou acidentes;
V- cobrar o valor exato da corrida, conforme tabela do Decreto Executivo;
VI - prestar os serviços somente com o veículo e seus equipamentos em perfeitas condições
de conservação, funcionamento, segurança e limpeza; 
VII - manter a inviolabilidade dos equipamentos;
VIII - portar todos os documentos exigidos, tanto os de natureza pessoal quanto aos relativos
ao veículo e ao serviço;
IX - não ingerir bebida alcoólica em serviço ou quando estiver próximo do momento de iniciá-
lo;
X - não proceder a consertos ou lavagem de veículo no ponto ou logradouros públicos;
XI - não se ausentar do veículo quando este estiver estacionado no ponto; 
XII - respeitar a escala de trabalho;
XIII - não confiar a direção do veículo a terceiros não autorizados;
XIV - cumprir rigorosamente as normas prescritas no presente Regulamento e nos demais
atos administrativos expedidos;
XV - cumprir as determinações emitidas pela fiscalização;
XVI - utilizar o cinto de segurança e exigir dos passageiros o seu uso;
XVII - não fumar cigarros ou assemelhados ou permitir que o façam no interior do veículo.
XVIII - zelar pela limpeza, conservação e ordem do ponto;
XIX - estacionar o veículo dentro dos limites e demarcações do ponto, mantendo a ordem de
estacionamento estabelecida;
XX - auxiliar o embarque e desembarque de gestantes, crianças, pessoas idosas e pessoas
portadoras de mobilidade reduzida;
XXI -  acomodar  as  bagagens  do  passageiro  no  porta-malas  e  retirá-las  no  término  do
deslocamento;
XXII -  ao  encontrar  algum  objeto  esquecido  pelo  passageiro  dentro  do  táxi,  deve
imediatamente levar ao local do ponto, com conhecimento dos demais colegas, se não for
possível contatar o legítimo dono;
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XXIII - não realizar o transporte de passageiros além da capacidade permitida; 
XXIV - retirar o veículo do ponto sempre que precisar se afastar do mesmo; 
XXV - não permitir o transporte de substâncias inflamáveis, explosivas ou perigosas à saúde
humana.
XXVI - manter as características fixadas para o veículo;
XXVII - dar a adequada manutenção ao veículo e seus equipamentos para que estes estejam
sempre em perfeitas condições de conservação e funcionamento, controlando o seu uso e
vistoriando-os permanentemente;
XXVIII - providenciar para que o veículo porte o conjunto de equipamentos exigidos;
XXIX - controlar e fazer com que no veículo estejam todos os documentos determinados e nos
locais indicados;
XXX - apresentar o veículo em perfeita condição de conforto, segurança e higiene;
XXXI - cumprir rigorosamente as determinações da Prefeitura Municipal e as normas deste
Regulamento;
XXXII - cumprir as determinações da fiscalização;
XXXIII - fornecer dados estatísticos e quaisquer elementos que forem solicitados para fins de
controle e fiscalização;
XXXIV - não ceder ou transferir, seja a que título for, a permissão do serviço, 
XXXV - não confiar a direção do veículo a quem não esteja autorizado pelo Município, 
XXXVI - controlar e fazer com que seus auxiliares cumpram rigorosamente as disposições do
presente Regulamento;
XXXVII - não paralisar os serviços de táxi.

Compete ao CONTRATANTE:
Caberá  ao  Município  de  Restinga  Sêca,  através  do  setor  de  fiscalização  da  Secretaria
Municipal  de Finanças  em conjunto  com a Secretaria  Municipal  de Planejamento,  no que
couberem suas atribuições, os seguintes procedimentos:
I - Fiscalizar permanentemente a sua prestação;
II - Aplicar as penalidades regulamentares;
III - Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
IV - Extinguir  a autorização,  nos casos previstos em Lei e na forma prevista no Termo de
Permissão;
V - Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas previstas
no Termo de Permissão;
VI - Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações
dos usuários.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, através de sua estrutura organizacional, o
gerenciamento e a administração dos serviços de táxi no âmbito do município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
A fiscalização dos serviços de táxi será realizada em conjunto entre a Secretaria Municipal de
Planejamento e o Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO SEGUNDO
A existência  e  atuação  da  fiscalização  do  Município  não  eximem  a  responsabilidade  do
PERMISSIONÁRIO, no que concerne à execução do objeto desta Concorrência Pública e as
suas consequências e implicações imediatas ou remotas.

PARÁGRAFO TERCEIRO
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Fica reservado ao Município, através da entidade ou órgão gestor e fiscalizador da execução
do contrato de permissão, a competência para resolver qualquer caso de dúvida ou omissão
deste Termo de Contrato ocorrida durante a execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO QUARTO
A Fiscalização ora referida não eximirá o PERMISSIONÁRIO de qualquer responsabilidade
relativa a danos causados a terceiros.

CLÁUSULA NONA- DAS PENALIDADES
Em caso de irregularidades detectadas durante a autorização do serviço de táxi,  inclusive
quanto as infrações cometidas pelos seus auxiliares, o PERMISSIONÁRIO será autuado por
servidor  fiscal  de carreira do quadro de fiscalização da Secretaria  Municipal  de Finanças,
mediante Auto de Infração, lavrado em formulário próprio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Pelo  inadimplemento  das  obrigações  do  PERMISSIONÁRIO,  as  licitantes,  conforme  as
infrações estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I - Advertência por escrito;
II - Multa / Penalidade pecuniária;
III - Impedimento para prestação do serviço;
IV - Suspensão da permissão;
V - Cassação da permissão.
A  inobservância  ao  disposto  na  CLÁUSULA  OITAVA será classificada  conforme  a  sua
gravidade em infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima.
Será aplicada a penalidade de advertência por escrito a todas as infrações de natureza leve.
Classificam-se como de natureza leve as seguintes infrações:
I - o condutor que estiver com a Carteira de Licença Individual vencida até 30 trinta dias;
II - o veículo apresentar defeito no sistema de iluminação, de sinalização, ou com lâmpadas
queimadas.
III - deixar de manter atualizadas as informações sobre o condutor e o veículo junto ao órgão
responsável;
IV - utilizar veículo com a padronização visual em desacordo;
V - utilizar veículo sem o prefixo ou em desacordo;
VI - o  condutor não auxiliar  o embarque e desembarque de gestantes,  crianças,  pessoas
idosas e pessoas portadoras de mobilidade reduzida.
VII - o condutor não acomodar as bagagens do passageiro no porta malas e ou não retirá-las
no término do deslocamento.
Quando o condutor estiver com a Carteira de Licença Individual vencida, deverá regularizar a
situação no prazo de 72 (setenta e duas) horas, junto ao setor competente do Poder Executivo
Municipal.
No caso de reincidência de infração leve no mesmo ano será aplicada a penalidade prevista
na infração média.
Será aplicada a penalidade de multa e/ou de impedimento para prestação de serviço a todas
as infrações de natureza média.
Classificam-se como de natureza média as seguintes infrações:
I - o condutor estiver com a Carteira de Licença Individual vencida há mais de 30 (trinta) dias
ou não a portar ou estiver com a mesma alterada ou rasurada;
II - o condutor prestar serviço em veículo de prefixos diversos daqueles para os quais está
cadastrado;
III  - o  condutor  estiver  portando a  Carteira  de Licença Individual  de outra  modalidade  de
transporte;
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IV - não portar no veículo o crachá de identificação do condutor que estiver em serviço;
V - o condutor não cumprir determinação estabelecida em Advertência; 
VI - abastecer o veículo com passageiros a bordo;
VII - não manter o veículo em atividade pelo período determinado.
VIII  - permitir  o  transporte  de  substâncias  inflamáveis,  explosivas  ou  perigosas  à  saúde
humana;
IX - ocorrer reincidência em infração leve no mesmo ano.
Será aplicada a penalidade de multa e suspensão da permissão de até 15 (quinze) dias a
todas as infrações de natureza grave.
Classificam-se como de natureza grave as seguintes infrações:
I - o veículo não portar o Selo de Conformidade, ou estar com o mesmo vencido, alterado ou
rasurado;
II  - utilizar  veículo  reserva sem autorização,  ou estar  com a mesma vencida,  alterada ou
rasurada;
III - conduzir o veículo com excesso de lotação;
IV  - conduzir  o  veículo  em  más  condições  de  higiene,  conservação  ou  com  as  partes
envidraçadas danificadas;
V - o condutor demonstrar falta de urbanidade com a fiscalização e/ou usuários;
VI - conduzir com ou permitir o uso de cigarros ou assemelhados acesos no interior do veículo;
VII - o condutor ou passageiro(s) não estiver(em) usando o cinto de segurança;
VIII - o permissionário e/ou seus auxiliares não cumprirem a jornada mínima de trabalho;
IX  - não  cumprir  determinações  emitidas  pelo  órgão  gestor  ou  por  seus  agentes  de
fiscalização.
Será aplicada a penalidade de multa e suspensão da permissão de, no mínimo 30 (trinta) dias,
a todas as infrações de natureza gravíssima.
Classificam-se como de natureza gravíssima as seguintes infrações:
I - confiar a direção a motorista não cadastrado;
II - não apresentar à fiscalização os documentos que lhe forem exigidos;
III - praticar ato de obstrução da ação fiscal ou desacato aos Fiscais Municipais;
IV - utilizar veículo não cadastrado para o Serviço de Transporte Individual de Passageiros.
Para os casos previstos no inciso IV do item 11.6.1 deste edital, será aplicada a multa para a
penalidade de natureza gravíssima, multiplicada por 5 (cinco).
Considerar-se-á reincidência toda infração cometida com incidência no mesmo parágrafo e
inciso, dentro do ano vigente.
Os valores das multas/penalidade pecuniária decorrentes das infrações no serviço de táxi no
Município de Restinga Sêca, nos termos do § 2º do art. 35 da Lei Municipal nº 3.196/2016, são
os seguintes:
I - Para as infrações de natureza média será aplicada multa/penalidade pecuniária no valor de
5 (cinco) VRM (Valor de Referência Municipal);
II - Para as infrações de natureza grave será aplicada multa/penalidade pecuniária no valor de
10 (dez) VRM;
III - Para as infrações de natureza gravíssima será aplicada multa/penalidade pecuniária no
valor de 15 (quinze) VRM.
A reincidência em infração punida com penalidade pecuniária dará ensejo à sua cominação
em dobro.
A pena de cassação consiste na revogação da outorga feita pelo Poder Público Municipal ao
permissionário do serviço de táxi e será imposta ao infrator que:
I - infringir, pela terceira vez, as infrações classificadas de natureza grave e gravíssima no
período do ano vigente.
II - ceder ou transferir seja a que título for a permissão concedida.
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III  - deixar  de preencher  os requisitos legais  apresentados no momento da concessão da
permissão.
As  penalidades  previstas  nesta  Lei  não  excluem  as  penalidades  previstas  no  Código  de
Trânsito Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O Termo de Contrato de Permissão poderá ser rescindido por iniciativa da CONTRATANTE, no

caso  de  descumprimento  das  normas  contratuais  pelo  PERMISSIONÁRIO,
unilateralmente ou mediante acordo amigável entre as partes ou, ainda, mediante ação
judicial especialmente intentada para esse fim. Na hipótese prevista da ação judicial, os
serviços  prestados  pelo  PERMISSIONÁRIO  não  poderão  ser  interrompidos  ou
paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO AMPARO LEGAL
O presente Termo de Permissão decorre da Concorrência nº 009/2016, com fundamento no
art. 22, inciso I, § 1º, c/c o art. 23, § 3º da Lei nº 8.666/93, observado, no que for pertinente, o
disposto na Lei nº 8.987/1995.

PARÁGRAFO ÚNICO
A prestação do serviço foi autorizada em favor do PERMISSIONÁRIO, conforme despacho do
Senhor Prefeito Municipal, tomando como base o disposto no art. 45, § 1º, inciso II, da Lei nº
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO 
O  termo  de  contrato  a  ser  firmado  poderá  ser  alterado,  desde  que  haja  interesse  da
Administração Municipal,  com a apresentação das devidas justificativas adequadas a essa
Concorrência, e observado o disposto na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Restinga Sêca para dirimir qualquer dúvida ou casos
omissos a este Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente termo em duas vias de igual
forma e teor, na presença de duas testemunhas. 

Restinga Sêca, .... de .............. de 2016.

MAURO SCHÜNKE
Prefeito Municipal

CONTRATADO

TATIELE DE ABREU ALMEIDA
Assessora Jurídica

OAB/RS 90.031
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TESTEMUNHAS:

CPF:__________________________ CPF:__________________________
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