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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 

CONCESSÃO DE PONTO DE TÁXI 

 

MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2022 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES – RS, no uso de suas 
atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que no DIA 06 DE JANEIRO 
DE 2023, às 09:00 HORAS, na sala do Setor de Compras/Licitações da Prefeitura Municipal de 
Campina das Missões, situada na Avenida Santa Teresa, nº 821, Centro, reunir-se-ão a Comissão de 
Licitação, designada pela Portaria nº 066/2021, com a finalidade de verificar os documentos de 
habilitação, objetivando a CONCESSÃO DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO 
DE AUTOMÓVEL DE ALUGUEL - TÁXI, processando-se essa licitação nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Municipal 1.036/1991 e demais condições 
estabelecidas neste edital. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1 A presente licitação na modalidade de Concorrência tem por objeto a CONCESSÃO DE 
LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMÓVEL DE ALUGUEL – TÁXI,  
visando à exploração no seguinte endereço: 

a) Uma licença de Ponto de Táxi (lotação) com localização na Avenida Santa Maria, nº 744, 
Hospital Campina, em Campina das Missões, de acordo com as normas estabelecidas neste 
Edital. 

2 – RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES: 

 2.1 As inscrições serão recebidas no período de 02/12/2022 à 05/01/2023 (30 dias de 
acordo com o Artigo 4º, alínea b da Lei Municipal 1.036/1991), no horário comercial, de segunda a 
sexta-feira, junto ao setor de Compras, sito na Avenida Santa Teresa, nº821, Centro, em Campina 
das Missões - RS, através de requerimento, anexo I, com juntada dos documentos adiante referidos, 
em evelope, lacrado, não transparente, sobrescrito com os dizeres abaixo indicados: 

AO MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES/RS.  
CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO LICITANTE (Nome/Razão Social, Endereço, Telef., 
E-mail 
           2.2 Poderão se habilitar motoristas profissionais, cujo carro de propriedade do requerente, 
tenha no máximo 08 (oito) anos de fabricação. 
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3 - DA HABILITAÇÃO: 

3.1 Para habilitação é necessário apresentar a seguinte documentação no envelope Nº 1: 

a) Certificado de Propriedade do veículo que pretendem licenciar como táxi, acompanhado do 
comprovante do IPVA 2022 devidamente quitado;  

b) Certificado de Vistoria do veículo, fornecido por oficina mecânica, com dados da situação em 
que se encontram todos os equipamentos de segurança do veículo, relatório fotográfico e demais 
informações que permitam ao Município concluir estar o veículo em estado de aptidão para o 
desenvolvimento da atividade de táxi, podendo ser realizado de acordo com o modelo constante no 
ANEXO II.  

c) Certidão Negativa do Foro Criminal/ Alvará de folha corrida, expedida há menos de 03 (três) 
meses;  

d) Atestado de residência do proprietário; 

e) Prontuário de infrações de trânsito emitido por um Centro de Formação de Condutores, 
comprovando não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em 
infrações médias, durante os doze últimos meses;  

f) Carteira Nacional de Habilitação em vigor, com habilitação da categoria do veículo que pretende 
utilizar como táxi;  

g) Certidão negativa de débito com a fazenda pública municipal;  

Observação: No caso de veículo 0 km não será exigido certificado de vistoria referido na alínea “b” 
acima. 

3.2 Os documentos poderão ser apresentados nos originais ou em fotocópias autenticadas por um 
tabelião ou por servidor desta Administração Pública Municipal, sendo dispensada a autenticação 
quando se tratar de cópia disponibilizada por intermédio da Internet. 

3.3 Se a proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de credenciamento, 
outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitação 
(ANEXO III). 

3.4 Se o proponente decidir abrir mão do prazo recursal deverá apresentar Declaração de Renúncia 
do Prazo Recursal (anexo IV). 

3.5 Serão rejeitados liminarmente, os requerimentos que não satisfaçam as exigências do item 
3.1 

 

4. DA ADJUDICAÇÃO  

4.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, o proponente será declarado apto,  
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame e concedida a Licença  para exploração de serviço de 
automóvel de aluguel – táxi. 
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5. DO JULGAMENTO  

5.1. Os licenciamentos serão concedidos obedecidas as disposições legais citadas no preâmbulo e, 
ainda, obedecendo aos seguintes critérios de preferência no caso de verificar-se número de 
requerimentos superior ao de vagas: 

a) os veículos de fabricação mais recente e entre estes, os melhores conservados; 

b) perdurando a igualdade, os nacionais sobre os de fabricação estrangeira; 

c) persistindo, ainda, a igualdade, a data de protocolo dos requerimentos; 

d) os veículos de 04 portas se antecederão aos de duas portas; 

 

8 - DAS CONDIÇÕES, DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PRAZOS: 

8.1 Será outorgada a licença ao pretendente que for classificado em primeiro lugar nos termos deste 
Edital, devendo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, colocar em condições de tráfego o veículo 
licenciado e iniciar a atividade, sob pena de revogação da licença, que será concedida ao segundo 
classificado e assim sucessivamente. 

 

09 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

09.1 Serão desclassificados os requerimentos em desconformidade com este edital, em nenhuma 
hipótese serão aceitos quaisquer documentos fora do prazo e local estabelecido neste Edital. 

09.2 Só terão direito a usar a palavra, rubricar documentos e apresentar reclamações ou recursos, 
assinar atas e o documentos gerais os licitantes ou seus representantes credenciados e os membros 
da Comissão de Licitações; 

09.3 Não serão admitidos à licitação os participantes que não protocolaram os envelopes até o 
horário estabelecido no preâmbulo deste edital; 

09.4 O resultado e julgamento da habilitação e de recursos administrativos interpostos pelos 
licitantes, serão lavrados em ata e informados a todos os certamistas por meio físico ou eletrônico.  

09.5 A vencedora da presente licitação, se desistir do objeto deste edital, poderá, a critério da 
Administração, ser suspensa do direito de licitar e contratar com a Administração Publica, pelo 
prazo de 2(dois) anos, independentemente das medidas judiciais cabíveis; 

09.6 Fica assegurado à Administração Municipal de revogar a licitação por interesse público, bem 
como anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da 
Lei Federal nº 8666/93). 

09.7 Aplica-se à presente Licitação os dispositivos da Lei n° 8.666/93, e alterações, e Lei Municipal 
n° 1.036/91. 

09.8 O presente Edital poderá ser retirado no site da Administração pública no endereço 
www.campinadasmissoes.rs.gov.br e informações obtidas junto ao Departamento de Compras e 
Licitações pelo fone 55 3567-1120 e e-mail licitar@campinadasmissoes.rs.gov.br. 
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09.9 Fica eleito o Foro da Comarca de Campina das Missões para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por 
mais privilegiado que seja. 

 

Campina das Missões – RS, 30 de novembro de 2022. 

 

 

____________________ 

Carlos Justen 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital se encontra examinado e 
aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

Em ___-___-______. 

________________________ 

Assessor(a) Jurídico(a) 
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ANEXO I 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022  

MODELO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

..............., brasileiro(a),....................., ......................, residente e domiciliado(a), em 

............................, neste Município de Campina das Missões/RS, portador(a) do CPF/MF sob nº 

............................, carteira de identidade sob nº....................., vem através deste requerer a vossa 
Senhoria, inscrição para a Concessão de Licença para exploração de Serviço de Automóvel de 
Aluguel-TÁXI, do ponto junto ao hospital Campina, na Avenida Santa Maria, nº 744, Centro de 
Campina das Missões/RS. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

_______________, ______ de _____________ de 2022. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do requerente Nome completo: CPF/MF 
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ANEXO II 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022  

Modelo ATESTADO DE VISTORIA 

 A oficina mecânica.................,atesta para os devidos e necessários fins, que o Automóvel, 
..........................., placas................, ano................, chassi nº................, foi vistoriado e o mesmo 

encontra-se em estado de conservação: ( ) ótimo ( ) bom ( ) regular Foramvistoriados o estado dos 
Bancos, lataria, sistema elétrico,...-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------- ------------------------ No referido veículo necessitam 

ser efetuados os seguintes reparos: ------------------------------------------------------------------------------
---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Campina das Missões, .............de............de 2022  

 

____________________________________  

Oficina Mecânica 
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ANEXO III 

 

EMPRESA: 

CNPJ/MF: 

ENDEREÇO: 

 

CREDENCIAMENTO - DEVE SER DIGITADA 

 

Pelo presente credenciamos o (a) Sr. (a)..............................................................................., 
portador da cédula de Identidade com RG n°...................................................., para participar da 
licitação de Concorrência Pública n° 01/2022, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido 
procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada. 

 

......................, em ........ de ................... de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa. 

Nome completo: 

Cargo ou função: 
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ANEXO IV 

 

EMPRESA: 

CNPJ/MF N° 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL - DEVE SER DIGITADA 

 

Por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, para os fins de direito, que, se 
considerada habilitada na Concorrência n.º 01/2022, renuncia ao prazo recursal previsto em lei. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_______________________, em _____ de __________________ de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa. 

Nome completo: 

Cargo ou função: 
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ANEXO VI 

 

EMPRESA: 

CNPJ/MF: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - DEVE SER DIGITADA 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

______________________, em ________ de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa. 

Nome completo: 
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Cargo ou função: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ANEXO IX 

 

MINUTA DE DECRETO CONCESSÃO PONTO TÁXI Nº ....../2022 

 

 


