
 

MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 
 EDITAL N.º 969 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2021 

 

 

MELHOR TÉCNICA 

 
 
 

                                        “PERMISSÃO PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE VEÍCULOS DE ALUGUEL COM 

PONTO FIXO QUE ESPECIFICA”. 

 

 

 O MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, em conformidade com a Lei Federal n°8.666/1993 torna público, 
para conhecimento dos interessados, que às 09h30min, do dia 10 de setembro de 2021 a 15 de outubro de 2021, na 
Prefeitura Municipal, situada na Av. Adrião Monteiro, 2330, Centro, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, designadas 
respectivamente, pela Portaria nº  07/21 receberão a documentação e proposta para concessão de permissão de uso para 
exploração de ponto de táxi no Município de Capivari do Sul. 

 
CLÁUSULA 1 – OBJETO: 
               1.1- O objeto da presente licitação é a permissão para exploração de 02 (dois) pontos de estacionamento e transporte 
de passageiros com carro de aluguel, regida pelos Art. 197 a 221 da Lei 845/14.  
            
 
CLÁUSULA 2 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
               2.1- Somente poderão participar da presente licitação profissionais autônomos habilitados na forma descrita pela Lei 
Municipal 845/14, Art. 200 da mesma Lei, que integra esse processo licitatório, a saber: 
              2.1.1- Ser pessoa física e que seja proprietário de veículo de uso profissional; 
              2.1.2- Residir dentro dos limites do Município Capivari do Sul; 
              2.1.3- Apresentar declaração de bons antecedentes; 
              2.1.4- Possuir certificado de propriedade do veículo e certificado de vistoria do veículo; 
              2.1.5- Estar quites com tributos municipais; 
              2.1.6- Que o veículo, que venha a prestar serviços, tenha máximo de 5 anos, levando em consideração ano de 
fabricação. 
 
CLÁUSULA 3– DOCUMENTAÇAO DE HABILITAÇÃO- ENVELOPE 01: 
                  3.1- Os documentos  devem ser apresentados por meio de cópia devidamente autenticados e são os seguintes 
conforme Art. 204 da Lei Municipal 845/14. 
                 3.1.2- Possuir carteira nacional de habilitação, da categoria profissional na categoria específica; 
                  3.1.3- Declaração de bons antecedentes, passado por autoridade competente, a critério do Poder Executivo; 
                 3.1.4-  Exame de sanidade mental; 
                 3.1.5- Xerox da inscrição no Cadastro de Pessoas físicas no Ministério da Fazenda- CPF; 
                 3.1.6- Certidão inexistência de débitos para com o Município; 
                 3.1.7- Cópia do Certificado do Registro do veículo, comprovando a propriedade, seguro obrigatório de 
responsabilidade civil e ano de fabricação não seja inferior a 2016. 
                   
OBS: Cada motorista profissional somente poderá possuir um Termo de Permissão. 
 

 
   CLÁUSULA 4- DAS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 
                   4.1- A documentação a ser apresentada por ocasião desta licitação é composta dos documentos de Habilitação: 

 
AO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º ----- /2021 
ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO. 
PROPONENTE: (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
----------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA 5– DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
5.1 – No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes à sessão pública do pregão, a pregoeira, inicialmente, receberá os envelopes nº s 01 - DOCUMENTAÇÃO. 



 

5.2 – Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação 
de nenhuma licitante retardatária. 

 
CLAÚSULA 06 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

6.1 – Após a habilitação dos  participantes, será vencedor o que acumular maior número de pontos, mediante o 

seguinte critério: 

 

CRITÉRIO METODOLOGIA DE 
CÁLCULO 

a) ano de fabricação do veículo Soma de 10 pontos 

b) idade do motorista na profissão: até 21 anos Soma 1 ponto 

c) de 21 anos e um dia à 25 anos inclusive Soma de 2 pontos 

d) de 25 anos e um dia à 30 anos inclusive Soma de 3 pontos 

e) de 30 anos e um dia ou mais Soma de 4 pontos 

 

 

6.2-  Para fins de desempate, o julgamento das propostas será considerado vencedor aquele que tiver maior 

tempo de habilitação segundo sua CNH. 

6.3- Permanecendo o empate Será efetuado sorteio na ocasião. 

 
CLÁUSULA 7– DAS  OBRIGAÇÕES DOS CONCESSIONÁRIOS: 
                  7.1 – O concessionário executará os serviços de acordo com as disposições deste Edital e  com a Lei Municipal 
845/14: 
                 a) Cobrar os preços tarifados, sob pena de perda sumaria de permissão com imediata adjudicação ao colocado 
seguinte na ordem  de classificação, que permanecerá vigente pelo prazo de 05 (cinco) anos; 
                 b) Iniciar o serviço no prazo determinado; 
                 c) Comprovar a regularidade da documentação do veículo e habilitação sempre que solicitado pelo Fisco Municipal, 
bem como a DPVAT; 
                 d) Manter o taxímetro rigorosamente aferido na forma da legislação em vigor; 
                 e) Possuir equipamento luminoso sobre a capota do veículo a ser utilizado na realização dos serviços com a palavra 
“TAXI”. 
                  
CLAÚSULA 8 – DA REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO: 

8.1 – As permissões concedidas, além da infração às disposições previstas na Lei Municipal 845/14 serão 
caçadas a qualquer tempo, a critério do órgão cedente  conforme Art. 206 da Lei Municipal 845/14. 

a) Por má conduta do concessionário, revelada por sentença criminal transitada em julgado, por delitos contra 
o patrimônio ou contra os costumes; 

b) Quando o concessionário entregar a direção de seu veículo a terceiro não habilitado e credenciado pela 
autoridade competente; 

c) Por embriaguez ou assemelhados; 
d) Por reclamações fundamentadas de usuários protocoladas administrativamente. 

                   
CLÁUSULA 9– DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 – O Permissionário terá o prazo de 10 (dez) dias para protocolar seu pedido de defesa quando ocorrer o 
disposto no item 8.1, contados da data de sua intimação. 

9.2 – No caso de perda dos direitos de posse ou propriedade do veículo , em decorrência de decisão judicial, 
especialmente quando relativa à compra e venda com reserva de domínio ou alienação fiduciária, o permissionário poderá 
fazer a substituição do veículo, desde que:  

a) Apresente comprovante da perda da posse ou propriedade do veículo; 
b) Em caso de furto do veículo, ou acidente em que ocorra a perda total do veículo comprovado mediante 

boletim ocorrência, o concessionário terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para normalizar seus serviços; 
c) O Permissionário terá o prazo de 30 (trinta) dias para repor o veículo em circulação, sob pena perda da 

permissão recebida; 
d) Ao Permissionário que tiver sido revogada a sua permissão será vedada à exploração do serviço em 

permissão futuras; 
e) A revogação da permissão não dará direito a qualquer devolução ou indenização seja a que título for; 
f) A permissão para explorar o serviço de táxi, quando revogada, retornará ao Município. 
 

CLÁUSULA 16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
16.1 – Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h00min às 11h30min e das 

14h00min às 17h00min horas, pela Pregoeira na Secretaria de Administração pelo fone / fax: (51) 3685.1181  ramal 214. 
16.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-

se-ão à disposição de todos os interessados no Município, na Secretaria de Administração. 
16.3- Não serão admitidos impugnação do edital por e-mail ou qualquer outro meio, somente no balcão da 

Prefeitura- Setor de protocolos. 
16.4 – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do 

certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de 
expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

16.5 – Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu 
endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 



 

16.6 – Todo o documento exigido no presente instrumento convocatório poderá ser apresentado em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, autenticada por Servidor Municipal responsável pelo 
cadastro. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de 
seus dados no ato de sua habilitação. 

16.7 – Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela pregoeira. 

16.8 – A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº8.666/93). 

 
16.9 – Fica eleito o Foro da Comarca de Palmares do Sul para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e 

da aquisição dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  
           

                                          
                                 GABINETE DO PREFEITO DE CAPIVARI DO SUL (RS) em 10 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
 
 
 
Registre-se e Publique-se  

  
  

                                                      LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 
                                                                                         Prefeito Municipal           
 
 
 
 
_____________________________ 
RODRIGO FRAGA BOEIRA 
          Procurador Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONCORRENCIA PÚBLICA 06/2021 

 
 

ANEXO I 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 

AO MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL 
A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
                                Senhores: 
 
                                                     Pelo presente me comprometo  pela aferição do taxímetro e de colocar o veículo na praça no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias da homologação citada. 
                                                    O não atendimento nos prazos aqui comprometidos autoriza a adjudicação automática ao 
classificado seguinte. 
                                                   Outrossim, declaro-me conhecedor das normas deste certame e de todas as atribuições e 
responsabilidades de que trata a Lei Municipal 845/14 que rege a matéria comprometendo-me, no caso de ser declarado 
vencedor, ao seu fiel cumprimento. 
 
 
 
 
 
 
 

Capivari do Sul, ------------de -----------------de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome completo e assinatura do proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 

 
CONCORRENCIA PUBLICA 06/2021 

 
 

ANEXO II 
 
 

“CONTRATO Nº -------------DE TERMO DE ADESÃO PERMISSIONÁRIO DE VEÍCULO DE ALUGUEL” 

  

       O presente contrato segue as determinações da Lei 8.666/93 e as condições constantes no Edital nº 969/21 e Processo 
Licitatório na modalidade de Concorrência Pública nº 06/2021, do qual é instrumento vinculado em suas regras e condições e 
tem como partes: 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.610.503/0001-41, com sede na Av. 
Adrião Monteiro, nº 2330, cidade de Capivari do Sul – RS, neste ato  representado por seu Prefeito Municipal LEANDRO 
MONTEIRO DOS SANTOS. 

 

CONTRATADA:  

 

As partes contratantes, de comum acordo estabelecem entre si este contrato, sujeitando-se às normas da Lei Federal n° 
8.666/93, com as seguintes cláusulas e condições: 

  

CLÁUSULA 1 – OBJETO 
                   1.1- O objeto da presente licitação é licitação é a permissão para exploração de ponto de estacionamento e 
transporte de passageiros com carro de aluguel, regida pelos Art. 197 a 221 da Lei 845/14.  
            
 
CLÁUSULA 2– DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO: 
                  2.1 – O concessionário executará os serviços de acordo com as disposições deste Edital e  com a Lei Municipal 
845/14: 
                 a) Cobrar os preços tarifados, sob pena de perda sumaria de permissão com imediata adjudicação ao colocado 
seguinte na ordem  de classificação, que permanecerá vigente pelo prazo de 05 (cinco) anos; 
                 b) Iniciar o serviço no prazo determinado; 
                 c) Comprovar a regularidade da documentação do veículo e habilitação sempre que solicitado pelo Fisco Municipal, 
bem como a DPVAT; 
                 d) Manter o taxímetro rigorosamente aferido na forma da legislação em vigor; 
                 e) Possuir equipamento luminoso sobre a capota do veículo a ser utilizado na realização dos serviços com a palavra 
“TAXI”. 
 
 
CLAÚSULA 3 – DA REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO: 

3.1 – As permissões concedidas, além da infração às disposições previstas na Lei Municipal 845/14 serão 
caçadas a qualquer tempo, a critério do órgão cedente  conforme Art. 206 da Lei Municipal 845/14. 

a) Por má conduta do concessionário, revelada por sentença criminal transitada em julgado, por delitos contra 
o patrimônio ou contra os costumes; 

b) Quando o concessionário entregar a direção de seu veículo a terceiro não habilitado e credenciado pela 
autoridade competente; 

c) Por embriaguez ou assemelhados; 
d) Por reclamações fundamentadas de usuários protocoladas administrativamente. 
 

CLÁUSULA 4– DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
4.1 – O Permissionário terá o prazo de 10 (dez) dias para protocolar seu pedido de defesa quando ocorrer o 

disposto no item 8.1, contados da data de sua intimação. 
4.2 – No caso de perda dos direitos de posse ou propriedade do veículo, em decorrência de decisão judicial, 

especialmente quando relativa à compra e venda com reserva de domínio ou alienação fiduciária, o permissionário poderá 
fazer a substituição do veículo, desde que:  

a) Apresente comprovante da perda da posse ou propriedade do veículo; 
b) Em caso de furto do veículo, ou acidente em que ocorra a perda total do veículo comprovado mediante 

boletim ocorrência, o concessionário terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para normalizar seus serviços; 
c) O Permissionário terá o prazo de 30 (trinta) dias para repor o veículo em circulação, sob pena perda da 

permissão recebida; 
d) Ao Permissionário que tiver sido revogada a sua permissão será vedada à exploração do serviço em 

permissão futuras; 
e) A revogação da permissão não dará direito a qualquer devolução ou indenização seja a que título for; 
f) A permissão para explorar o serviço de táxi, quando revogada, retornará ao Município. 
 
 
 
 



 

 
CLÁUSULA 5–  DAS SANÇÕES  

5.1 – A PERMITENTE poderá, a seu juízo, converter a revogação da permissão em multa pecuniária, quando 
ocorrer infração aos dispositivos previstos na cláusula terceira deste termo. 

5.2- As multas pecuniárias serão consideradas como: leves, graves ou gravíssimas e será arbitrada pela 
PERMITENTE obedecidas a seguinte tabela: 

a) LEVE: 50 UFM vigentes na ocasião da infração; 

b) GRAVE: 100 UFM vigentes na ocasião da infração; 

c) GRAVÍSSIMA: 150 UFM vigentes na ocasião da infração. 

5.3- Considera-se infração leve: atrasos na parte documental perante a Promitente, na aparência do veículo 
táxi, ou na forma de apresentação dos motoristas, segundo a lei; infração grave: Aquelas que afetem as condições técnicas do 
veículo, sem fator de risco do motorista ou ocupante, e das habilitações perante a Promitente; infração gravíssima: Aquelas 
situações sujeitas à penalidade de cassação da Permissão. 

 

CLÁUSULA 6 – RESCISÃO DO CONTRATO 

6.1 – O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) por ato unilateral e escrito do MUNICÍPIO, nos casos previstos no art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, no que couber. 

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, mediante aviso por escrito, com 10 (dez) dias de antecedência, 
sem que sejam obrigados a responder por ônus ou prejuízos resultantes. 

c) judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

9.2 - A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos 
prejuízos causados ao CONTRATANTE. 

 
 CLÁUSULA 7- VINCULAÇÃO AO EDITAL 
                   7.1. Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos 
os seus termos, as condições expressas no Edital, juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA 8 – DA PUBLICAÇÃO 

8.1 O presente contrato será publicado, por extrato, na imprensa oficial do Município, até o 5° (quinto) dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 
CLÁUSULA 9 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 – Somente poderão assinar documentos, apresentar reclamações, acordar ou alterar, em quaisquer 
condições, os representantes signatários deste termo, por si ou através de instrumento de procuração na forma da Lei, que 
deverá ficar fazendo parte integrante do processo licitatório que gerou este contrato. 

9.2 – Será competente para dirimir controvérsias o Foro de Palmares do Sul, não podendo ser indicado outro, 
por mais privilegiado que possa ser. 

Este contrato é firmado em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas instrumentais 
na forma da legislação em vigor, para que surta seus jurídicos e reais efeitos.  

 

                 Capivari do Sul,  de 2021. 

                                                                                                   

                                                                             ______________________ 
LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS 

Contratante 

 

 

___________________________________ 

Contratado 

 

 

 

Visto Procurador Jurídico   


