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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 001/2017. 

PREÂMBULO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2017 
DATA DA REALIZAÇÃO: 24/07/2017 
HORÁRIO: 09h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Itanhandu – Sala de Reuniões. 
 
EDITAL PARA CONCESSÃO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TAXI NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU/MG, EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIÇOS DE 
SEGURADORAS QUANDO ACIONADO PELA EMPRESA DE GUINCHO GLITER 
ACTIVE TRANSPORTES LTDA, CNPJ 07521239/0001-56, INSTALADA NA RUA JOSÉ DE 
PAIVA CALDAS, Nº 66- BAIRRO PONTE ALTA – EM ITANHANDU/MG. 
 
Evaldo Ribeiro de Barros, Prefeito Municipal de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com as disposições constantes da Lei Municipal nº 720/2011, 
27/07/2011, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as 
inscrições de interessados em obter a concessão de Licença para exploração dos serviços de TAXI 
no município, exclusivamente aos serviços de mediante o atendimento das exigências previstas na lei 
retro mencionada, neste Edital e nas disposições da Lei 8.666/93, no que for aplicável. 
 
1. DO OBJETO 

O presente edital tem a finalidade de tornar público que o município estará concedendo licença para 
a exploração do serviço de táxi no município, exclusivamente aos serviços de seguradoras quando 
acionado pela empresa de guincho Gliter Active Transportes Ltda, CNPJ 07521239/0001-56,  
instalada na  Rua José de Paiva Caldas,  nº 66 - Bairro Ponte Alta – em Itanhandu/MG no seguinte 
ponto e respectiva vaga:  
1.1. Ponto Ponte Alta – situa-se na Rua José de Paiva Caldas, em frente ao imóvel nº 66 - Bairro 

Ponte Alta – Itanhandu/MG, com vaga para licenciamento de 01 (um) veículo. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES DOS INTERESSADOS 

Os interessados em obter a concessão de licença para exploração dos serviços de TAXI no município 
de Itanhandu, para o objeto referido no item anterior, deverão protocolar no setor de Licitações do 
Município, até o dia 24 de Julho de 2017, as 09h:00hs, envelope lacrado contendo, além do 
requerimento nos moldes do ANEXO I, cópia dos documentos adiante exigidos. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão habilitar-se à concessão da Licença de que trata este Edital, todos os proprietários de 
veículos automotores que atenderem as exigências do presente edital e da Lei Municipal nº 
720/2011, de 27/07/2011. 
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3.1.1 - Para fins de habilitação, o interessado deverá juntar ao requerimento constante do 
ANEXO I, os seguintes documentos: 
a) Cópia da Cédula de Identidade e do CPF; 
b) Certificado de propriedade do Veiculo Automotor, registrado em nome do interessado na 
habilitação, com ano de fabricação não superior a 10 (dez) anos, considerando-se a data final 
para a entrega da documentação constante do item “2” supra; 
c) Certidão negativa de débitos para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 
d) Declaração de que dispõe de condutor que tenha Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria profissional, em vigor, podendo ser o próprio proponente; 
e) Comprovante de residência do proponente, dando ciência de que reside no município de 
Itanhandu; 
f) Certificado de vistoria emitido por oficina credenciada pelo município, que ateste que o 
veículo está em perfeitas condições de uso, dispensado este para veículos ZERO KM; 
 
3.1.1.1 - Caso o interessado seja pessoa jurídica, deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado; 
b) Comprovante de inscrição no CNPJ; 
c) Certidões Negativas da Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, Estadual, Municipal, 
FGTS e de débitos trabalhistas (CNDT); 
d) Declaração subscrita pelo interessado de que não emprega menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, bem como para com menores de dezesseis anos para qualquer 
trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
e) Todos os documentos referidos nas alíneas “b”, “d” e “f” do item anterior. 
 
3.1.2 – Todos os licitantes deverão apresentar, no mesmo envelope referido no item “2” deste 
Edital, todos os documentos que possam ser utilizados para definir a ordem de classificação 
final, na forma prevista no item “4” do presente Edital. 
 
3.1.3 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou pelo Setor de Licitações do 
Município, mediante a apresentação do original. 

 
4. DA HABILITAÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

4.1.1 - Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem a documentação exigida por 
este Edital, previstas no item 3.1.1. 
4.1.2 - A Comissão de Licitação, no dia 24 de Julho de 2017, às 09:00 horas, na sala de reuniões da 
Prefeitura Municipal, se reunirá para a análise dos requerimentos e documentos apresentados para 
fins de habilitação dos interessados. 
4.1.3 – Verificando-se número superior de licitantes ao número de vagas disponibilizadas, a 
concessão obedecerá rigorosamente à seguinte ordem de critérios de preferência: 
I – Não ser detentor de nenhuma outra concessão similar quando da licitação e, dentre estes o 
licitante que somar a maior pontuação, observados os seguintes critérios: 
a) maior número de anos no efetivo exercício da profissão como motorista profissional, próprio ou 
do motorista indicado (3.1.1., “d”), atestado através do recolhimento das contribuições 
previdenciárias, anotação em CTPS ou alvará de autônomo - um ponto a cada ano até o máximo de 
10 pontos; 
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b) possuir o veículo com menor ano de fabricação: veículo novo (até um ano) - 20 pontos; veículo 
com até dois anos de fabricação – 15 pontos; veículo com até cinco anos de fabricação – 10 pontos; 
veículo acima de cinco e inferior a dez anos de fabricação – 5 pontos; 
c) que comprovar estar domiciliado há mais tempo no Município – 1 ponto para cada ano até o 
máximo de 10 pontos; 
4.1.4 – A classificação será publicada no átrio da Prefeitura Municipal e em jornal de circulação no 
município. 
4.1.5 - Fica assegurada a todos os participantes do certame, a apresentação dos recursos previstos na 
Lei 8666/93, os quais deverão ser apresentados no prazo previsto no artigo 109, I do referido 
diploma legal; 
4.1.6 - Encerrado o prazo recursal, será publicado edital contendo a ordem de classificação final dos 
habilitados. 
 
5. DA CONCESSÃO DA LICENÇA: 

5.1 - A licença será concedida, de acordo com a classificação apurada pela Comissão de Licitações. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

6.1 – Ao licitante classificado que não disponibilizar qualquer das condições para o inicio da 
atividade, no prazo previsto neste Edital, será aplicada a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), além 
da aplicação das sanções previstas na lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, garantido sempre o 
direito a prévia defesa. 
6.2 – A licença obtida pelo vencedor não caracteriza direito ao ponto de táxi, o qual pode ser 
alterado pela Administração Pública. 
6.3 – Em caso de recursos, estes seguirão o rito previsto na Lei 8.666/93, idêntica situação em caso 
de ser constatado empate, após analisados todos os requisitos que ensejam a ordem de classificação, 
previstos neste Edital. 
6.4 – A fiscalização das atividades desenvolvidas pelo proponente vencedor será exercida pela 
Administração Municipal através da Secretaria Municipal da Fazenda, setor de fiscalização ou outro 
que vir a ser indicado. 
6.5 – Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação de documentação exigida no 
Edital e não apresentadas na reunião de recebimento. 
6.6 – Ao Prefeito Municipal fica assegurado o direito de revogar ou anular esta licitação, conforme 
art. 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
6.7 – Maiores informações sobre o presente Edital, bem como cópia do mesmo podem ser obtidos na 
Prefeitura Municipal de Itanhandu, junto ao Departamento de Licitações em dia e horário de 
expediente. 
 

Itanhandu, 19 de Junho de 2017. 
 

Evaldo Ribeiro de Barros 
Prefeito Municipal 

Marcos Alexandre de Carvalho 
Presidente da CPL
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ANEXO I 
 

Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Itanhandu 
 

Requerente:______________________________________________ 
 

Qualificação: ____________________________________________ 
 (estado civil- se for o caso, endereço, CPF/CGC)  
 

Dirige-se respeitosamente à presença de Vossa Excelência para requerer habilitação à licença para a 
exploração de serviços de táxi previstas no Edital de Concorrência Nº 001/2017, para o que junto os 
documentos em anexo. 
 

Itanhandu, ____ de _______________ de 2017 
 

______________________________ 
Requerente 
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LEI nº 720/2011 
Dispõe sobre criação de ponto de táxi e dá outras 
providências. 

 

O povo do Município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, 
decreta e eu, em seu nome sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica criado um ponto de táxi no Bairro Ponte Alta para atender exclusivamente serviços de 
seguradoras quando acionado pela empresa de guincho Glitter Active Transportes Ltda, CNPJ 
07521239/0001-56, instalada na Rua José de Paiva Caldas, nº 66 – Bairro Ponte Alta. 

§ 1º - É terminantemente proibido ao taxista que operar no ponto de táxi, criado no Caput deste 
artigo, fazer serviços de transportes normais de carros de aluguel. 

§ 2º - O taxista, detentor do ponto de táxi, que descumprir as normas da presente Lei e do Edital 
perderá o direito da concessão. 

Art. 2º - A concessão será por 05 (cinco) anos e deverá ser feita através de concorrência pública que 
estabelecerá todas as condições para participação do processo licitatório. 
 
Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação 
própria do orçamento vigente suplementada se necessário. 
 
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Itanhandu, 27 de julho de 2011. 
 

Evaldo Ribeiro de Barros 
Prefeito Municipal


