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EDITAL Nº 093/2022, de 24 de junho de 2022. 

 

PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

A SELEÇÃO DE INTERESSADOS NA 

OBTENÇÃO DE OUTORGA COMO 

AUTORIZATÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TÁXI ADAPTADO AO 

TRANSPORTE DE CADEIRANTES. 

      

 JORGE DARLEI WOLF, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis, Estado 

do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a 

realização de processo seletivo para a outorga não onerosa de 03 (três) Autorizações 

para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros por táxi adaptado, 

conforme previsto nos artigos 21, 24 e 73 da Lei Municipal nº 5.053, de 28/10/2021, 

conforme anexo II. 

 

1. DAS CONDIÇÕES: 

1.1. Atividades a serem realizadas: O serviço de transporte individual por táxi 

adaptado tem por objeto o atendimento à demanda de transporte ágil, confortável, 

seguro e individual de cadeirantes e da coletividade e, dado o seu relevante interesse 

local, constitui um serviço de utilidade pública, de titularidade do Município de Nova 

Petrópolis, delegado a título precário e na forma de autorização em conformidade com 

o estipulado na Lei Municipal nº 5.053/2021. 

1.2. Carga horária semanal: conforme artigo 5º e demais disposições da Lei 

Municipal nº 5.053/2021. 

1.3.  Remuneração: A contraprestação pelo serviço de transporte individual por táxi 

consistirá no pagamento de tarifa pelos passageiros, a qual será reajustada com base 

nos índices apurados pela SEMPLATH, sendo a tarifa das categorias comum e 

adaptada de igual valor, conforme artigos 32, 33, 34 e demais disposições da Lei 

Municipal nº 5.053/2021. 

1.4. Local (pontos de estacionamento): conforme artigos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 73, §§ 3, 4 e 5, e demais disposições da Lei Municipal nº 5.053/2021. 

1.5. Período de duração: A autorização tem caráter personalíssimo, temporário, 

precário, intransferível, incomunicável, inalienável e impenhorável, conforme artigo 9º 

e demais disposições da Lei Municipal nº 5.053/2021. 

1.5. Veículo adaptado: conforme do artigo 21, inciso II e § 2, da Lei Municipal nº 

5.053/2021, integram a categoria, exclusivamente, os veículos adaptados à condução 

de pessoas com necessidades especiais, os quais deverão ser dotados de mecânica 

operacional para cadeirantes. 

1.5.1 A dotação mecânica operacional implementada no táxi adaptado para o 

transporte de cadeirantes, automatizada ou manual, deverá possuir aprovação em 
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vistoria de estabelecimento credenciado pelo INMETRO, com expedição de 

Certificado de Segurança Veicular, cuja cópia deverá ser apresentada pelos 

vencedores do processo seletivo como requisito para a assinatura do contrato a ser 

firmado com o município.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 As inscrições para o processo seletivo para a outorga não onerosa de 03 (três) 

Autorizações para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros por 

táxi adaptado poderão ser realizadas do dia 27 de junho até o dia 01 de julho de 2022, 

exclusivamente no Protocolo Geral da Prefeitura de Nova Petrópolis, junto à sede do 

Município, sito à Rua Sete de Setembro, 330, 2º andar, Bairro Centro, durante o 

horário de expediente do referido Ente Público. 

2.2 Não serão aceitas inscrições fora do prazo. 

2.3 As inscrições serão gratuitas. 

2.4 Antes de proceder com a inscrição, é obrigatória a leitura integral do presente 

edital por parte do candidato, para fins de total conhecimento sobre as normas que 

regerão este Processo Seletivo. 

2.5 A inscrição do candidato implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das 

instruções e normas estabelecidas neste Edital, bem como o responsabiliza em 

acompanhar a publicação de eventuais avisos, retificações e instruções específicas 

ao longo da realização do Processo Seletivo, das quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

2.6 Poderão participar do presente Processo Seletivo, candidatos brasileiros, maiores 

de 18 anos e que estejam quites com as obrigações militares e eleitorais. 

2.7 A inscrição no Processo Seletivo deverá ser realizada pessoalmente, ou por 

intermédio de procurador munido de instrumento público ou particular de mandato, 

com poderes especiais para realizar a sua inscrição no Processo Seletivo, no 

endereço e período indicados no item 2.1, entregando, via protocolo, os seguintes 

documentos: 

2.7.1 Ficha de inscrição, disponibilizada no Anexo III do presente Edital, devidamente 

preenchida e assinada. 

2.7.2 Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, com no mínimo dois anos de 

expedição e com a anotação de que Exerce Atividade Remunerada – EAR; 

2.7.3 Relação de Infrações da Carteira Nacional de Habilitação, compreendendo os 

últimos 60 meses a contar da data de publicação do presente edital, obtida em 

qualquer Centro de Formação de Condutores – CFC ou na Secretaria Municipal de 

Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação de Nova Petrópolis, contendo 

carimbo e assinatura de funcionário/servidor do mesmo. 

2.7.4 Prova de quitação das obrigações militares, para candidatos do sexo masculino. 

2.7.5 Certidão de Quitação Eleitoral, obtida através do site www.tse.jus.br, ou 

Comprovantes de Votação, referentes às últimas eleições. Não serão aceitas 

Justificativas Eleitorais. 
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2.7.6 Certidões negativas de registro e distribuição emitidas pela Justiça Estadual e 

da Justiça Federal para os crimes contra a vida, contra a fé pública, contra a 

administração, contra a dignidade sexual, homofobia, hediondos, roubo, furto, 

estelionato, receptação, quadrilha ou bando, sequestro, extorsão, trânsito e, ainda, 

aqueles previstos na legislação alusiva à repressão, à produção não autorizada ou ao 

tráfico ilícito de drogas, consumados ou tentados, ou da violência doméstica; 

2.7.7 Cópia de CRLV como proprietário, arrendatário ou locatário de veículo conforme 

as características determinadas na Lei Municipal nº 5.053/2021; 

2.7.8 Atestado médico que comprove estar em condições físicas e mentais para o 

exercício da atividade; 

2.7.9 Declaração de que não é detentor de outorga, de permissão ou autorização do 

serviço público de qualquer natureza expedida pela Administração Pública Municipal, 

Estadual, Federal ou do Distrito Federal, conforme anexo IV; 

2.7.10 Declaração de que não é ocupante ativo de cargo público no serviço público 

na União, Estado, Município ou Distrito Federal, conforme anexo V;  

2.7.11 Declaração de que em até 30 (trinta) dias após ser declarado vencedor do 

processo seletivo, estará apto a firmar contrato com o Município de Nova Petrópolis 

para prestar o serviço que trata a Lei Municipal nº 5.053/2021, e que iniciará a 

prestação do serviço na condição de Autorizatário de Táxi Adaptado, em até 180 

(cento e oitenta) dias, conforme anexo VI;  

2.7.12 Comprovante de segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).  

 

3. DA ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS 

3.1 Serão automaticamente excluídos do presente Processo Seletivo deste Edital os 

candidatos que: 

3.1.1 Estiverem com a Carteira Nacional de Habilitação vencida a mais de 30 dias, 

suspensa ou cassada; 

3.1.2 Possuírem duas ou mais infrações gravíssimas dentro dos últimos 24 meses 

anteriores à data de publicação deste edital. 

3.1.3 Possuírem condenação por crime de trânsito. 

3.1.4 Não serão aceitos documentos complementares após o protocolo da inscrição e 

todos os documentos entregues pelos candidatos ficarão de posse do Município de 

Nova Petrópolis, não sendo, em qualquer hipótese, devolvidos. 

3.1.5 Os servidores do Protocolo Geral, bem como os membros da Comissão de 

Seleção e Avaliação, não são autorizados a conferir os documentos antes da 

protocolização da inscrição, sendo de integral responsabilidade do candidato a 

entrega da documentação correta para fins de homologação e classificação no 

Processo Seletivo deste Edital. 

 

4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 
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4.1 As inscrições serão avaliadas pela Comissão de Seleção e Avaliação designada, 

sendo homologadas somente aquelas que contiverem todos os documentos exigidos, 

e na forma do presente Edital. 

4.2 Conforme o prazo disposto no cronograma contido anexo I do presente edital, a 

Comissão de Seleção e Avaliação publicará no Diário Oficial do Município a relação 

dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas. 

4.3 Os candidatos que não tiverem as suas inscrições homologadas poderão interpor 

recurso perante a Comissão de Seleção e Avaliação, conforme item 6 do presente 

edital. 

4.4 A relação final de inscrições homologadas será publicada conforme prazo 

estabelecido no cronograma de execução, após a devida apreciação dos recursos. 

 

5. CLASSIFICAÇÕES 

5.1 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar a Relação de Infrações da Carteira 

Nacional de Habilitação, dos últimos 60 meses a contar da data de publicação do 

presente edital, obtida em qualquer Centro de Formação de Condutores – CFC ou na 

Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, contendo 

carimbo e assinatura de funcionário/servidor do mesmo. 

5.1.1 Os candidatos serão classificados pela média obtida a partir da quantidade de 

pontos relacionados na Relação de Infrações, dividida pelo número de meses em que 

o mesmo possuir a habilitação dentro do período disposto no subitem 5.1, sendo o 

resultado multiplicado por 100, considerando-se duas casas decimais após a vírgula. 

5.1.2 A classificação dos candidatos obedecerá a ordem crescente dos pontos, pois 

se trata de pontuação negativa no prontuário do candidato, então a menor pontuação 

indicará o primeiro colocado e assim sucessivamente, conforme exemplo no quadro 

abaixo: 

 

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO 

PONTUAÇÃO 

NA CNH NOS 

ULTIMOS 60 

MESES 

TEMPO DE 

HABILITAÇÃO 

DENTRO DOS 

ULTIMOS 60 

MESES 

PONTUAÇÃO 

FINAL 

1º LUGAR C  22 60 36,66 

2º LUGAR B 22 52 42,30 

3º LUGAR A 18 32 56,25 

4º LUGAR D 9 13 69,23 

 

6. DOS RECURSOS 

6.1 Da homologação das inscrições referida no item 4, bem como da classificação 

disposta no item 5, é cabível a interposição de recurso perante a Comissão de Seleção 

e Avaliação, a ser encaminhado por formulário próprio, disponibilizado no anexo VII 
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deste edital, através do Protocolo Geral da Prefeitura de Nova Petrópolis, uma única 

vez em cada etapa, no prazo estabelecido no cronograma de execução. 

6.1.1 Não será aceita a inclusão de documentos adicionais à inscrição quando da fase 

de recursos. 

6.2 O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do 

pedido recursal. 

6.3 Havendo a reconsideração da decisão pela Comissão de Seleção e Avaliação, o 

candidato terá sua inscrição devidamente homologada, ou em caso de o recurso 

referir-se à classificação, o mesmo será devidamente reclassificado. 

6.4 Sendo mantida a decisão da Comissão de Seleção e Avaliação, o recurso será 

encaminhado a Secretária Municipal da Planejamento, Coordenação, Trânsito e 

Habitação, para apreciação e decisão. 

 

7. CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

7.1 Verificando-se a ocorrência de empate em relação à pontuação recebida por dois 

ou mais candidatos, terá preferência na classificação aquele candidato que: 

a) possuir o menor número de infrações gravíssimas; 

b) possuir o menor número de infrações graves; 

c) possuir o menor número de infrações médias; 

d) possuir o menor número de infrações; 

e) for habilitado a mais tempo, considerando-se para isso, o dia, o mês e o ano da 

emissão da Primeira Habilitação. 

7.2 Persistindo ainda o empate, será realizado sorteio público, observando-se que: 

a) O sorteio ocorrerá em local e horário previamente definidos pela Comissão de 

Seleção e Avaliação; 

b) Os candidatos interessados serão convocados por meio de publicação no Diário 

Oficial do Município. 

7.3 A aplicação dos critérios de desempate será efetivada após a análise dos recursos 

e antes da publicação da lista final dos classificados. 

 

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

8.1 Transcorridas todas as etapas do Processo Seletivo, a Comissão de Seleção e 

Avaliação encaminhará o mesmo ao Prefeito para homologação. 

8.2 Após a homologação, será publicado no Diário Oficial do Município a lista contendo 

a classificação final do Processo Seletivo deste Edital. 

 

9. CONVOCAÇÃO  

9.1 A convocação dos três primeiros candidatos classificados para a assinatura de 

contrato como Autorizatário para a prestação do serviço de transporte individual de 

passageiros por táxi adaptado será realizada por meio de correio eletrônico (e-mail) 

ou envio de mensagem de texto para os números de telefone celular informados pelo 

candidato em sua ficha de inscrição. 
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9.2 Deverão ser informados claramente na ficha de inscrição, nos campos 

especificamente destinados para tal, endereço de e-mail e, no mínimo, um número de 

telefone celular do candidato, sendo que a Administração Pública não se 

responsabilizará pelo não preenchimento ou preenchimento ilegível. 

9.3 Após a convocação, o candidato terá o prazo de 3 (três) dias para assinar o 

contrato. 

9.4 Não comparecendo os candidatos convocados no prazo previsto nos itens 9.3 ou 

verificando-se o não atendimento das condições exigidas para a contratação, poderão 

ser convocados os demais classificados, observando-se a ordem classificatória. 

9.5 Em caso de não comparecimento do candidato convocado, o mesmo passará 

automaticamente para o final da fila de classificação. 

9.6 O candidato que não tiver interesse na contratação imediata poderá requerer, uma 

única vez, sua alocação no final da lista de classificados. 

9.7 No período de dois anos, havendo a rescisão contratual, poderão ser chamados 

os demais candidatos classificados, observada a ordem classificatória. 

9.8 Após todos os candidatos classificados terem sido chamados, incluindo aqueles 

que optaram por passar para o final da lista, havendo ainda a necessidade de 

contratações de Autorizatários para a prestação do serviço de transporte individual de 

passageiros por táxi adaptado, novo processo seletivo poderá ser realizado. 

9.9 Para a assinatura de contrato como Autorizatários para a prestação do serviço de 

transporte individual de passageiros por táxi adaptado, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

9.9.1 Entregar cópia do certificado de conclusão com aprovação no curso de taxista, 

com no mínimo 28 (vinte e oito) horas/aula. 

9.9.2 Entregar cópia de apólice da contratação de seguro de Acidentes Pessoais a 

Passageiros (APP) no valor mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme 

inciso XIII, § 9º, do artigo 9º, da Lei Municipal nº 5.053/2021. 

9.10 Cumprir aos demais requisitos previstos na Lei Municipal nº 5.053/2021. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou 

classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação do resultado final. 

10.2 Os candidatos classificados deverão manter atualizados os seus endereços de 

e-mail e números de telefone, junto à Secretaria Municipal da Planejamento, 

Coordenação, Trânsito e Habitação, do Município de Nova Petrópolis. 

10.2.1 A Administração Municipal não se responsabilizará por falha nos meios de 

comunicação dos candidatos classificados, devendo os próprios tomarem a iniciativa 

de se apresentar no prazo e nas condições estabelecidas e informadas neste edital 

quando da convocação. 

10.3 O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 2 (dois) anos, 

prorrogável, uma única vez, por igual período. 
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10.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e Avaliação e, em 

última instância, pela Secretária Municipal da Planejamento, Coordenação, Trânsito e 

Habitação, observados os princípios e normas que regem a Administração Pública. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 24 de 

junho de 2022. 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

 

                            JORGE DARLEI WOLF  

                      Prefeito Municipal  

BRUNO SEGER 

Secretário Municipal da Administração 
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

EVENTO PERÍODO 

Publicação do Edital de Abertura 24/06/2022 

Recebimento de inscrições 27/06 à 01/07/2022 

Publicação da lista preliminar de inscrições homologadas 04/07/2022 

Recebimento de recursos referentes à lista preliminar de 

inscrições homologadas 
05/07/2022 

Publicação da lista final de inscrições homologadas com 

as classificações preliminares 
06/07/2022 

Recebimento de recursos referentes à lista preliminar de 

classificação 
07/07/2022 

Publicação da lista final de classificação e convocação 

para sorteio público em caso de empate* 
08/07/2022 

Sorteio público em caso de empate e Publicação da 

Homologação Final do Processo Seletivo 
11/07/2022 

 

*Não existindo a ocorrência de candidatos empatados, passa-se ao item seguinte do 

cronograma 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

Lei Municipal nº 5.053, de 28/10/2021 (INTEIRO TEOR) 
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ANEXO III 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA OUTORGA NÃO 

ONEROSA PARA AUTORIZATÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR TÁXI ADAPTADO 

 

Nome Completo: 

CPF:  RG: 

CNH Nº:                               CATEGORIA:                        VALIDADE: 

Endereço: 

Nº                  Complemento:                            Bairro: 

Telefone: 

E-mail: 

DECLARO QUE LI E ESTOU CIENTE DO CONTEÚDO DO EDITAL Nº 00/2022 – 

PROCESSO SELETIVO PARA OUTORGA NÃO ONEROSA COMO 

AUTORIZATÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR TÁXI ADAPTADO. 

 

NOVA PETRÓPOLIS, RS, ___/___/2022. 

 

                        ASSINATURA DO CANDIDATO _________________________ 

 

 

* É OBRIGATÓRIO INFORMAR UM ENDEREÇO DE E-MAIL E UM NÚMERO DE 

TELEFONE CELULAR VÁLIDOS, VISTO QUE A CONVOCAÇÃO DAR-SE-Á POR 

ESTES MEIOS DE COMUNICAÇÃO. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, __________________________________, CPF ______________, 

RG_____________, declaro para os devidos fins que não sou detentor de outorga, de 

permissão ou autorização do serviço público de qualquer natureza expedida pela 

Administração Pública Municipal, Estadual, Federal ou do Distrito Federal. 

 

Nova Petrópolis, RS, ___/___/2022 

 

 

                        Assinatura do candidato:_________________________ 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, __________________________________, CPF ______________, 

RG_____________, declaro para os devidos fins que não sou ocupante ativo de cargo 

público no serviço público na União, Estado, Município ou Distrito Federal. 

 

Nova Petrópolis, RS, ___/___/2022 

 

 

                        Assinatura do candidato:_________________________ 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, __________________________________, CPF ______________, 

RG_____________, declaro para os devidos fins que, ao ser declarado vencedor do 

processo seletivo, em até 30 (trinta) dias estarei apto a firmar contrato com o Município 

de Nova Petrópolis para prestar o serviço que trata a Lei Municipal nº 5.053/2021, e 

que também iniciarei a prestação do serviço na condição de Autorizatário de Táxi 

Adaptado, em até 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Nova Petrópolis, RS, ___/___/2022 

 

 

                        Assinatura do candidato:_________________________  
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ANEXO VII 

 

RECURSO 

 

Eu, __________________________________, CPF ______________, 

RG_____________, inscrito no processo seletivo do Edital nº ___/2022, para a 

obtenção da outorga como Autorizatário para a prestação do serviço de transporte 

individual de passageiros por táxi adaptado, conforme protocolo de nº _______/2022, 

apresento recurso com escopo no (  ) item 4  (  ) item 5 do Edital nº ______/2022.  

Motivos:___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Fundamentação:____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Anexos:___________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Nova Petrópolis, RS, ___/___/2022. 

 

 

                        Assinatura do candidato:_________________________  
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