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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2015 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO A SELEÇÃO DE PESSOAS 

FÍSICAS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM MOTOCICLETAS - 

“MOTOTAXI”, SOB O REGIME DE AUTORIZAÇÃO, CREDENCIAMENTO E 

RESPECTIVA LICENÇA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI. 

 

O MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILO 

OTONI-MG – DIVISÃO DE TRÂNSITO, torna de público conhecimento dos interessados que, 

mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, selecionará Pessoas Físicas regularmente 

constituídas, com sede e instalações no município de Teófilo Otoni, que tenham interesse em 

executar a prestação do serviço de transporte individual de passageiros em motocicletas – 

“MOTOTAXI”.  

 

I – FUNDAMENTAÇAÃO LEGAL  

1.1 A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanadas da Constituição da  

República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado de Minas Gerais, da Lei Orgânica do 

Município de Teófilo Otoni, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), das 

Resoluções do CONTRAN, da Lei Federal nº 12.009/2009 (Regulamenta a profissão de 

mototaxista e motofretista), da Lei Municipal nº 6.316/2011 (Regulamenta a atividade de 

mototaxista), e demais legislações pertinentes.  

 

1.2 As autorizações delegadas pela DIVISÃO DE TRÂNSITO para a prestação do serviço de 

mototaxi obedecerão aos seguintes preceitos: caráter personalíssimo, precário, inalienável, 

impenhorável, incomunicável, intransferível, sendo vedada a subcessão e será extinta nos termos 

da Lei Municipal 6.316/2011.  

 

II - OBJETO  

2.1 Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público credenciamento de pessoas físicas 

legalmente constituídas, para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros em 

motocicleta “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, em conformidade com a Lei Municipal 

nº 6.316/2011, com as normas estabelecidas neste Edital e demais Legislações pertinentes.  

2.2 A cobertura indicada para esta seleção abrange 46 (quarenta e seis) autorizações. 

2.3 Cada Autorizatário (pessoa física) deterá uma única autorização.  

2.4 Para cada autorização delegada à Pessoa Física será admitido somente o cadastramento de 01 

(um) veículo. 

2.5 A prestação do serviço de mototaxi dar-se-á nos pontos definidos pela DIVISÃO DE 

TRÂNSITO em função do interesse público, da conveniência técnico-operacional, das modalidades 

de serviço e de eventuais condições especiais de operação, podendo os pontos já existentes, a 

qualquer tempo ser redefinidos ou remanejados, sem qualquer tipo de indenização por 

equipamentos instalados, mercado de trabalho ou benfeitorias.  

2.6 É vedada a participação de quem detém qualquer permissão, autorização ou concessão do 

serviço público Municipal, Estadual ou Federal, exceto para os casos previstos neste Edital.  

2.7 O interessado em se habilitar na prestação do serviço de mototaxi, somente poderá apresentar 

uma única proposta de participação por autorização, sob pena de sua desclassificação.  
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III - CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO  

3.1 Cada pessoa física poderá habilitar-se a uma única autorização.  

3.2 Para operar no Sistema de Mototaxi, o interessado Pessoa Física, deverá, obrigatoriamente, 

cadastrar-se na DIVISÃO DE TRÂNSITO e efetuar, também, o cadastramento de 1 (um) veículo.  

3.3 Somente serão admitidas habilitações relacionadas à execução da prestação do serviço de 

transporte individual de passageiros em motocicleta, na modalidade “MOTOTAXI”, no Município 

de Teófilo Otoni, conforme estabelecido neste edital.  

3.4 As novas autorizações somente serão admitidas com o cadastramento de veículos que possuam 

até no máximo 03 (Três) anos de fabricação (a partir do ano de 2012) do ano vigente.  

 

IV - METAS E PRAZO DA AUTORIZAÇÃO  

4.1 As pessoas físicas selecionadas através deste credenciamento para a prestação do serviço de 

Mototaxi estarão comprometidas com os requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade e aperfeiçoamento dos serviços prestados, nas condições estabelecidas na Lei 

Municipal 6.316/2011, neste edital e demais Legislações pertinentes, além de modificações 

quantitativas e qualitativas no objeto contratual determinado pela DIVISÃO DE TRÂNSITO, que 

tenham como objetivo ampliar ou reduzir a capacidade e especificações do que lhe for adjudicado, 

nos termos da legislação vigente.   

4.2  As autorizações delegadas pela DIVISÃO DE TRÂNSITO vigorarão até 31/12/2016, sendo a 

sua prorrogação, sujeita ao preenchimento das condições previstas neste edital, da legislação 

municipal e a critério da Administração Pública Municipal.  

4.3 Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes:   

 

ANEXOS  

Anexo I  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO  

INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

Anexo II  

MINUTA DO CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO  

Anexo III   

TERMO DE COMPROMISSO DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO  

Anexo IV 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS  

ESPECIFICOS  

Anexo V  

TERMO DE COMPROMISSO DE USO DO UNIFORME, COLETE E CRACHÁ  

DE OPERAÇÃO  

Anexo VI 

TERMO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DO VEÍCULO  

CONFORME CARACTERISTICAS DEFINIDAS PELA DIVISÃO DE TRÂNSITO  

Anexo VII 

TERMO DE COMPROMISSO DE INSCRIÇÃO COMO CONTRIBUINTE  

IMPOSTO ISSQN E TLLF  

Anexo  

VIII  

TERMO DE COMPROMISSO DE INSCRIÇÃO COMO CONDUTOR  
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AUTÔNOMO PERANTE O INSS  

Anexo IX  

TERMO DE COMPROMISSO DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS  

Anexo X 

TERMO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADODE  

SEGURANÇA INSPEÇÃO VEICULAR  

Anexo  

XI 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO  

 

V - DO CADASTRAMENTO  

5.1 Os interessados deverão tomar conhecimento do disposto neste Edital e nos seus Anexos e 

certificar-se de que preenchem todos os requisitos exigidos, dos quais não poderão alegar 

desconhecimento.  

5.2 No ato do cadastramento será emitido o “Protocolo de Credenciamento”, referente à  “Análise 

da viabilidade técnica e operacional” e à “Taxa de expediente”.  

5.3 Os interessados poderão solicitar o “Protocolo de Credenciamento” até 15/12/2015, exceto nos 

dias de sábado, domingo e feriado, no horário de 08:00 às 12:00h, na sede da  DIVISÃO DE 

TRÂNSITO, Avenida Luiz Boali, s/n, Bairro Castro Pires, Teófilo Otoni/MG.  

5.4 O “Protocolo de Credenciamento”, será emitido em nome da pessoa física e deverá ser pago até 

o dia de vencimento nele constante.  

5.5 As propostas somente serão recebidas e analisadas após a comprovação do recolhimento do 

valor referente ao “Protocolo de Credenciamento”.  

5.6 A DIVISÃO DE TRÂNSITO e a Prefeitura de Teófilo Otoni, não se responsabilizam por 

eventuais feriados até a data limite do prazo de encerramento do credenciamento, que possam 

dificultar ou impedir a quitação do “Protocolo de Credenciamento”, impossibilitando a 

concretização da mesma.  

5.7 O valor do “Protocolo de Credenciamento” é de R$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinqüenta 

centavos) que será recolhido, em guia própria, em qualquer agência bancária conveniada com a 

DIVISÃO DE TRÂNSITO e/ou a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, até a data de vencimento 

do documento.  

5.8 Não serão aceitos cadastramentos por via postal, fax símile, e-mail, condicional e/ou 

extemporâneos.  

5.9 O valor referente ao cadastramento não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de 

cancelamento do certame, por conveniência da DIVISÃO DE TRÂNSITO ou da Prefeitura 

Municipal de Teófilo Otoni.  

 

VI - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

6.1 As pessoas físicas interessadas deverão entregar em envelope lacrado, as propostas contendo o 

Requerimento da proposta, o “Protocolo de Credenciamento” devidamente quitado e os documentos 

comprobatórios de atendimento aos requisitos da Lei Municipal 6.316/2011 e deste edital, no 

período de 11 de novembro de 2015 até 15 de dezembro de 2015, no horário das 08:00 às 12:00 

horas, à Comissão Especial de Licitação  da  DIVISÃO DE TRÂNSITO, na Av. Luiz Boali , s/n 

CAIC, Bairro Castro Pires – Teófilo Otoni/MG.  

6.2 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto e/ou termos deste Edital, 

não serão consideradas para reclamações futuras que visem desobrigar a sua execução;  
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6.3 Os credenciados se obrigam a examinar cuidadosamente todos os documentos constantes do 

edital, não sendo aceita qualquer alegação de desconhecimento dos seus termos;  

6.4 Não poderão participar do presente chamamento público, as pessoas físicas que estejam 

cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.  

6.5 Os Envelopes contendo a documentação exigida deverão ser entregues na data, horário e local 

definidos neste edital, devidamente lacrados, constando a seguinte inscrição:  

À DIVISÃO DE TRÂNSITO – Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015 

EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUALDE 

PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA – “MOTOTAXI” 

ENVELOPE 1 – Documentos para Habilitação 

Nome:__________________________CPF:_________________________________ 

Endereço:_____________________________ Bairro:_________ Cidade:__________ 

CEP:_________________________ Telefone: Fax: ___________________________ 

 

 

 

À DIVISÃO DE TRÂNSITO – Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015 

EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUALDE 

PASSAGEIROS EM MOTOCICLETA – “MOTOTAXI” 

ENVELOPE 2 – Documentos para Classificação 

Nome:__________________________CPF:_________________________________ 

Endereço:_____________________________ Bairro:_________ Cidade:__________ 

CEP:_________________________ Telefone: Fax: ___________________________ 

 

 

6.6 Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento, este deverá 

apresentar à Comissão Permanente de Licitações na data de abertura dos Envelopes, procuração 

com firma reconhecida em cartório, contendo todos os atos que o mesmo poderá realizar durante 

este certame.  

6.7 A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido neste Edital, não sendo aceita 

remessa via postal.  

6.8 O envelope entregue fora do tempo hábil para protocolização estabelecido neste Edital, torna 

nula e sem efeito a concorrência para seu proponente, não acarretando responsabilidade para 

DIVISÃO DE TRÂNSITO e para a Comissão Permanente de Licitação.  

 

VII - REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1 Para serem considerados habilitados para a prestação do serviço de Mototaxi, os interessados 

deverão cumprir as exigências deste Edital, das Leis N.º 8666/93 e 8987/95, da Lei Federal 

12.009/2009, da Lei Municipal 6.316/2011 e demais Legislações em vigor. 

7.2 As pessoas físicas interessadas em participar deste credenciamento, deverão entregar à 

Comissão Especial de Licitação, em envelope lacrado, cópia autenticada dos documentos 

comprobatórios de sua habilitação, conforme especificação abaixo:  

 

Envelope 01- Documentos de Habilitação 
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a) Carteira de identidade;  

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Fisíca (CPF); 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

e) Comprovante de Regularidade Fiscal emitido pela Previdência Social – INSS e Comprovante de 

Regularidade Fiscal relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União OU Comprovante de 

regularidade fiscal relativo à Fazenda Nacional e a Procuradoria Geral da União; 

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

g) CNDT. 

Envelope 02- Documentos de Classificação 

a.  Carteira de identidade e CPF;  

b.  Comprovante de maioridade de 21 anos;  

c. Carteira Nacional de habilitação há pelo menos 2 (dois) anos na categoria A, explicitando  

“exerce profissionalmente a atividade remunerada como mototaxista”, nos termos da legislação 

vigente;  

d.  Comprovação de não ter cometido nenhuma infração gravíssima, além de não ter sido punido 

com suspensão do direito de dirigir durante os últimos 12 (doze) meses;  

e.  Quitação militar e eleitoral ou certidão da Justiça Eleitoral;  

f.  Comprovação de não possuir vínculo empregatício com empresa privada de qualquer  natureza 

e/ou ser ocupante de emprego, cargo ou função remunerada no serviço público  

Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, da Administração Direta ou indireta, Fundacional, 

Autárquico, Empresas Públicas ou de Economia Mista do município de Teófilo Otoni e municípios 

conveniados;  

g.  Declaração de domicílio e residência de próprio punho registrada em cartório ou comprovante de 

endereço no município de Teófilo Otoni que comprove no mínimo de 2(dois) anos;  

h.  Atestado médico de sanidade física e mental, que comprove ainda, não ser portador de doença 

infecto-contagiosa ou de moléstia incompatível com exercício do serviço permitido;  

i.  Comprovação de não ser detentor de qualquer outra delegação, concessão, permissão ou 

autorização de serviço público outorgada pelo município de Teófilo Otoni ou de municípios 

conveniados;  

j.  Certidões negativas de Feitos Criminais comprovando não estar “sub judice”, denunciado pela 

prática de crime hediondo, de tráfico de drogas, roubo a mão armada, estupro, homicídio e 

corrupção de menores, além de não ter sido condenado pela prática de crime culposo ou doloso, 

com sentença penal condenatória  transitada em julgado, emitidas pelos seguintes órgãos:  

•  Justiça Federal;  

•  Justiça Estadual;  

•  Juizado Especial Criminal;  

l.  Comprovação de não ser sócio ou titular de empresa de qualquer ramo de atividade econômica;   

m. Certidão de nascimento de cada depende se houver; 

n.  Termos de compromissos previstos no item 7.2.1 deste edital devidamente assinados. 

7.2.1 É condição imprescindível para o início da prestação do serviço, o preenchimento dos 

requisitos abaixo especificados, os quais ensejarão assinatura dos Termos de Compromissos para 

pessoa física, conforme modelos constantes dos ANEXOS III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste Edital:  

a.  Prova de propriedade do veículo;    

b.  Certificado de aprovação em curso especializado nos termos da regulamentação do CONTRAN;  
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c.  Termo de responsabilidade e compromisso de uso do colete para operadores do sistema de 

transporte remunerado de passageiros “mototaxi”, nos termos da regulamentação do CONTRAN;  

d.  Termo de responsabilidade e compromisso de uso do uniforme para operadores do sistema de 

transporte individual de passageiros “mototaxi”, conforme modelo a ser definido pela DIVISÃO 

DE TRÂNSITO;  

e.  Termo de responsabilidade e compromisso de uso do crachá de identificação, constando foto, 

nome completo, CNH, número da Autorização de Tráfego e placa do veículo ao qual esteja 

vinculado;  

f.  Apresentação da apólice de seguro pessoal e contra  danos corporais causados a terceiros, 

inclusive o passageiro, devidamente quitado, sem prejuízo da cobertura do seguro obrigatório 

(DPVAT - Lei Federal n.º 6.194, de 19/12/74);  

g.  Comprovante de quitação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotor-IPVA, do 

Seguro Obrigatório (DPVAT - Lei Federal n.º 6.194, de 19/12/74) e da Taxa de Licenciamento 

referente ao veículo a ser utilizado na prestação dos serviços;  

 

VIII - RELAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS REFERENTES AO VEÍCULO 

8.1 Os veículos em serviço somente poderão ser operados por mototaxista autônomo, devidamente 

identificados através do uniforme, do colete e do crachá; estando estes sempre limpos e em perfeito 

estado de conservação, conforme modelo determinado pela DIVISÃO DE TRÂNSITO.  

8.2 É vedada a exploração de publicidade, bem como a colocação de legenda, inscrição, 

representação gráfica ou imagem de qualquer espécie nos veículos utilizados no sistema de 

mototaxi do Município de Teófilo Otoni.  

8.3 As exigências mínimas em relação aos veículos estão previstas na Lei Municipal 6.316/2011, no 

ANEXO VI deste Edital e demais normas pertinentes. 

8.4 As novas autorizações somente serão expedidas, com o cadastramento de veículos que possuam, 

no máximo, 03 (três) anos de fabricação do ano vigente, conforme características previstas no 

ANEXO VI deste Edital.  

8.6 Para cadastramento no sistema de mototaxi,  todos os veículos deverão ser submetidos à 

Vistoria Técnica Operacional e à Vistoria Mecânica, conforme previsto na Lei Municipal 

6.316/2011 e neste Edital.  

8.6.1 O “Protocolo de Vistoria Técnica e Operacional Excepcional” será emitido em nome do 

requerente, nele constando ainda os dados do veículo e os itens a serem verificados.  

8.6.2 A Vistoria Técnica Operacional será realizada na sede da DIVISÃO DE TRÂNSITO, por 

agentes próprios ou conveniados, ou por terceiros designados, em período a ser publicado no diário 

oficial do Estado de Minas Gerais, para verificação da segurança, conservação, conforto, higiene, 

equipamentos e características definidas nas legislações federal, estadual, municipal e neste Edital.  

8.6.3 A vistoria mecânica será comprovada através de laudo técnico assinado e carimbado por 

oficinas legalmente instituídas no município de Teófilo Otoni e com CNPJ em dias com a Prefeitura 

Municipal. 

8.6.4 A emissão da autorização de tráfego fica condicionada à inexistência de qualquer  

insuficiência e/ou irregularidade no veículo que venha a ser constatada no Certificado de Segurança 

e Inspeção Veicular e/ou nos laudos de Vistoria Técnica Operacional e Mecânica. 

8.7 O cadastramento do veículo será efetuado mediante a apresentação dos seguintes documentos, 

que deverão ser entregues com cópia autenticada:  



 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

Divisão de Trânsito e Transporte Público Municipal 

Av. Luiz Boali, s/n° (Sede do CAIC) – Castro Pires- CEP 39.801-000 – Teófilo Otoni/MG 
Fone: (033) 3529-2291– e-mail: teotrans@teofilootoni.mg.gov.br 

 

a.  CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRVL vigente ou nota fiscal em 

caso de veículos zero quilômetro, em nome do moto taxista  e licenciado no município de Teófilo 

Otoni;  

b.  Seguro DPVAT categoria 09 (nove) devidamente quitado conforme legislação vigente;  

c.  Cor e características conforme previstos no ANEXO VI deste Edital;  

d.  Laudo de vistoria mecânica homologado pela DIVISÃO DE TRÂNSITO.  

e.  Laudo de Vistoria Técnica Operacional realizada por agentes próprios ou conveniados destinada 

a comprovar a segurança, o conforto e a higiene dos veículos, conforme previsto no Código de 

Trânsito Brasileiro.  

8.8 Os operadores deverão manter nos veículos os seguintes documentos e equipamentos, além dos 

exigidos pela legislação vigente:  

a.  Autorização de Tráfego;  

b.  Registro de Condutor, devidamente fixado conforme definido pela DIVISÃO DE TRÂNSITO, 

visível para todos os usuários;  

c.  Selo de vistoria técnica operacional, afixado conforme determinação da DIVISÃO DE 

TRÂNSITO;  

d.  Tabelas de tarifas em vigor afixadas conforme determinação da DIVISÃO DE TRÂNSITO; e.  

Crachá de identificação, constando foto, nome completo, CNH, número da Autorização de Tráfego 

e placa do veículo ao qual esteja vinculado.  

8.9 Ao completarem 6 (seis) anos de vida útil, os veículos deverão obrigatoriamente ser  

Substituídos.  

 

IX - ANÀLISE DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

9.1  A Comissão Especial de Licitação efetuará a análise sistemática dos documentos exigidos no 

edital, declarando quais pessoas físicas se encontram classificadas, notificando-as através de 

publicação no mural da prefeitura municipal, da DIVISÃO DE TRÂNSITO e no Órgão de 

Publicação Oficial do Município.  

9.2 Serão reprovadas, sem análise de mérito, as pessoas físicas que não atenderem aos requisitos e 

demais exigências previstas na Lei Federal 12.009/2009, na Lei Municipal 6.316/2011, neste edital 

e demais Legislações pertinentes.  

9.3A Comissão Especial de Licitação realizará a análise, avaliação e classificação das propostas 

considerando o alinhamento dessas com os critérios estabelecidos neste Edital.  

9.4 O resultado da avaliação e classificação das propostas será divulgado no mural da  prefeitura 

municipal, da DIVISÃO DE TRÂNSITO e no Órgão de Publicação Oficial do Município, do qual 

caberá recurso à Comissão Permanente de Licitação, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 

da publicação.  

9.5 O recurso previsto no item anterior será objeto de julgamento e de parecer da Comissão 

Permanente de Licitação.  

9.6 O resultado divulgado no primeiro momento será passível de alteração após julgamento de 

recurso.  

 

X – CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO PARA NOVAS AUTORIZAÇÔES  

10.1 Poderão participar deste credenciamento, todas as pessoas físicas que  preencham os requisitos 

previstos na Lei Municipal  6.316/2011, neste Edital e demais  

Legislações pertinentes.  
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XI - CRITERIOS DE DESEMPATE 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO  

(1) Maior Idade; 

(2) Maior tempo de habilitação categoria A; 

(3) Maior numero de dependentes; 

(4) Por maior antiguidade de curso de moto – táxi. 

 

11.1 Havendo empate na classificação das propostas serão adotados os critérios supracitados para 

desempate:  

11.2  Sorteio a ser realizado na sede da DIVISÃO DE TRÂNSITO, Avenida Luiz Boali, s/nº, Bairro 

Castro Pires, Teófilo Otoni/MG, com divulgação de dia e horário no diário oficial do estado de 

Minas Gerais.  

11.3 Em caso de desclassificação, renúncia, extinção, revogação, anulação ou cassação da 

autorização, a DIVISÃO DE TRÂNSITO deverá delegar as vagas existentes aos candidatos 

suplentes, conforme ordem de classificação neste certame até o limite de 01 (um) ano da data de 

execução do mesmo, ou até o limite de vagas disponíveis.  

 

XII – DOS ENCARGOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS EM VEÍCULOS DE ALUGUEL – “MOTOTAXI”  

12.1Os seguintes preços públicos serão cobrados dos operadores em razão dos valores de 

remuneração pela prestação do serviço de Transporte individual de passageiros em motocicleta - 

Mototaxi, conforme abaixo relacionados:  

12.1.1Credenciamento – Análise de Viabilidade Técnica e Operacional de Autorização – R$ 44,50 

por análise;  

12.1.2 Expedição de Autorização / Alvará (pessoa física ou pessoa jurídica) –  

R$ 60,00 (sessenta reais); 

12.1.3 CGO – Custo de Gerenciamento Operacional – R$ 44,50; 

12.1.4 CGOE – Custo de Gerenciamento Operacional Eventual– R$ 44,50; 

12.2 As remunerações citadas acima deverão ser recolhidas por meio de guia própria, à instituição 

bancária designada pela DIVISÃO DE TRÂNSITO.  

12.3 Os valores aqui estipulados serão automaticamente  corrigidos anualmente conforme consta na 

Lei 6.316/2011.  

 

XIII- INSTRUÇÕES PARA IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

13.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de credenciamento. 

13.2 O interessado que pretender impugnar os termos do presente edital deverá protocolar junto à 

DIVISÃO DE TRÂNSITO pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a entrega dos 

envelopes de habilitação, sob pena de decadência.  

13.3 Os recursos referentes às decisões finais, relativas ao processo de credenciamento poderão ser 

interpostos nos prazos legais. A petição devidamente fundamentada deverá ser dirigida à Comissão 

Permanente de Licitação na sede da DIVISÃO DE TRÂNSITO.  

13.4 Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações caberão os recursos 

administrativos previstos na Lei nº 8.666/93, os quais serão recebidos e processados nos termos ali 

estabelecidos.  

13.5 Após o julgamento efetuado pela Comissão Permanente de Licitações e decorrido o prazo 

recursal sem apresentação de recurso, ou tendo havido renúncia ou desistência expressa, ou após o 
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julgamento dos recursos interpostos, o processo será encaminhado ao Presidente da referida 

Comissão, para deliberação definitiva.  

13.6 O Município de Teófilo Otoni/MG não se responsabilizará por recursos e/ou impugnações 

endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos da sede da DIVISÃO DE 

TRÂNSITO, localizada na Avenida Luiz Boali, n.º s/n, Castro Pires, e que, por isso, não sejam 

protocolizados no prazo legal.  

 

XIV - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

14.1 Julgadas e classificadas as propostas pela Comissão Permanente de Licitações, incumbirá ao 

Diretor da DIVISÃO DE TRÂNSITO:  

a) Determinar a emenda de irregularidade sanável se houver, no processo  

Chamamento Público;  

b) Homologar o resultado;  

c) Revogar este Chamamento Público se for o caso, sob  razões de conveniência ou oportunidade, 

em função do interesse público;  

d) Anular este Chamamento Público se for o caso, por vício insanável e comprometedor da 

legalidade do certame.  

14.2 Adjudicado o objeto deste certame, o resultado será publicado no mural da prefeitura 

municipal, da DIVISÃO DE TRÂNSITO e no Órgão de Publicação Oficial do Município.  

14.3 As pessoas físicas habilitadas para a prestação do serviço de mototaxi, deverão solicitar o 

registro para “Expedição do Alvará”, exceto nos dias de sábado, domingo e feriado, no horário de 

08:00 às 12:00h, na sede da DIVISÃO DE TRÂNSITO, Avenida Luiz Boali, n.º s/n, Castro Pires, 

Teófilo Otoni/MG.  

14.4 O registro para “Expedição do Alvará”, será emitido em nome do Autorizatário e deverá ser 

pago até o dia de vencimento nele constante.  

14.5 A DIVISÃO DE TRÂNSITO e a Prefeitura de Teófilo Otoni, não se responsabilizam por 

eventuais feriados até a data limite de encerramento do credenciamento, que possam dificultar ou 

impedir a quitação do registro para “Expedição do Alvará”, impossibilitando a concretização da 

mesma.  

14.6 O valor do registro para “Expedição do Alvará” é de R$ 60,00 (sessenta reais), que deverá ser 

recolhido em guia própria, em qualquer agência bancária conveniada com a DIVISÃO DE 

TRÂNSITO e/ou a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, até a data do vencimento contida no 

documento.  

14.7 O valor referente ao registro para “Expedição do Alvará” não será devolvido em hipótese 

alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da DIVISÃO DE TRÂNSITO 

ou da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni.  

14.8 Os habilitados deverão apresentar o registro para “Expedição do Alvará” na sede da DIVISÃO 

DE TRÂNSITO, exceto nos  dias de sábado, domingo e feriado, no horário de 08:00 às 12:00h, na 

sede da DIVISÃO DE TRÂNSITO, Avenida Luiz Boali, s/n, Bairro Castro Pires, Teófilo 

Otoni/MG, para assinatura do Contrato de Autorização.  

14.9 Decorrido o prazo de cinco (05) dias úteis sem o  atendimento do disposto no item anterior, 

ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, submetendo-se o adjudicatário 

à desclassificação e às sanções previstas na Lei nº 8.666/93.  

14.10 Havendo desclassificação serão convocados os proponentes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado.  



 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

Divisão de Trânsito e Transporte Público Municipal 

Av. Luiz Boali, s/n° (Sede do CAIC) – Castro Pires- CEP 39.801-000 – Teófilo Otoni/MG 
Fone: (033) 3529-2291– e-mail: teotrans@teofilootoni.mg.gov.br 

 

 

XV - CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO  

15.1 A contratação decorrente deste credenciamento será formalizada mediante instrumento de 

Autorização, cuja respectiva minuta constitui ANEXO I do presente ato convocatório.  

15.2 Os credenciados deverão assinar o Contrato de Autorização com a DIVISÃO DE TRÂNSITO, 

exceto nos dias de sábado, domingo e feriado, no horário de 08:00 às 12:00h, na sede da DIVISÃO 

DE TRÂNSITO, Avenida Luiz Boali, s/nº, Bairro Castro Pires, Teófilo Otoni/MG,  submetendo-se 

o adjudicatário à desclassificação e  às sanções previstas na Lei nº 8.666/93.  

15.3  Não poderão assinar contrato com a DIVISÃO DE TRÂNSITO, as pessoas físicas que tenham 

outros contratos em vigor com o Município de Teófilo Otoni ou que estiverem inadimplentes com 

relação a qualquer cláusula contratual.  

15.4  O Contrato de Autorização firmado com a DIVISÃO DE TRANSITO  não poderá ser objeto 

de cessão, transferência, subcontratação, ou subcessão, sob pena de aplicação de sanção, inclusive, 

de revogação do Contrato de Autorização.  

15.5 Os credenciados ficam obrigados a manter, durante toda a vigência da autorização, 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas neste chamamento público, devendo comunicar à Divisão de Trânsito, 

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da Autorização.  

15.6 À DIVISÃO DE TRANSITO fica assegurado, além dos casos previstos neste Edital e no 

Contrato de Autorização, o direito de alterar unilateralmente o contrato, nos termos da Lei nº 

8.666/93, para melhor atendimento das necessidades públicas, mediante justificativa, visando a 

prestação adequada dos serviços que constituem o objeto deste Chamamento Público, conforme 

prevê a  

Lei Federal nº 8.987/95.  

15.7 O Contrato de Autorização a ser firmado poderá ser revogado:  

a) por ato unilateral do PODER CONCEDENTE, garantido aos credenciados  a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa;  

b)  amigavelmente por acordo entre as partes desde que  haja conveniência para o  

PODER CONCEDENTE;  

c) judicialmente nos termos da legislação.  

XVI - DA FISCALIZAÇÃO  

16.1 O gerenciamento e a fiscalização da implantação e da execução do objeto do presente 

Chamamento Público, bem como da prestação dos serviços correspondentes, serão única e 

exclusivamente de competência da DIVISÃO DE TRANSITO.  

16.2 Ao Município de Teófilo Otoni através da DIVISÃO DE TRANSITO reserva-se o direito de 

não receber os serviços que estiverem em desacordo com o previsto neste ato convocatório, 

podendo revogar a autorização concedida.  

 

XVII - DA RESPONSABILIDADE  

17.1 Os autorizatários são os únicos e exclusivos responsáveis por danos e prejuízos que vierem a 

causar à DIVISÃO DE TRANSITO, a bens, pessoas ou propriedade de terceiros, em decorrência da 

execução dos seus serviços, sem quaisquer ônus para a DIVISÃO DE TRANSITO; inclusive 

ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar.  

17.2 Os autorizatários não poderão ceder ou transferir, a qualquer título, seu controle societário ou a 

sua autorização, sob pena de revogação da mesma, sendo este o único responsável pelos encargos 

diretos ou indiretos da autorização, tributários, fiscais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, 
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decorrentes de acidente de trabalho ou  outros danos causados por seus prepostos ou terceiros na 

execução dos serviços concedidos.  

 

XVIII – DISPOSIÇÕES GERAIS  

18.1 As questões não previstas neste Edital serão decididas pela Comissão Especial de Licitação 

nos limites da sua competência e caso necessário, pelo Diretor da Divisão de Trânsito. 

18.2 O Município, por meio da DIVISÃO DE TRANSITO, poderá revogar o presente Edital de 

Chamamento, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e/ou interesse público, ou por 

fato superveniente, devidamente justificado, bem como anulá-lo, em caso de ilegalidade.  

18.3  A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização.  

18.4 Será facultado à Comissão Permanente de Licitação,  promover, em qualquer fase, diligências 

destinadas a esclarecer ou complementara instrução do presente Chamamento Público e a aferição 

dos critérios de habilitação de cada pessoa física ou jurídica, bem como solicitar aos órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões.  

18.5 Os termos, cláusulas e condições dispostas neste Edital e em seus anexos completam-se, 

reportando um documento ao outro em caso de dúvidas ou omissões. Dessa forma, todos os Anexos 

integram o Edital como se nele transcritos, valendo suas condições e estipulações como normas 

para o procedimento e para a execução do objeto contratual.  

18.6 Por se tratar de uma autorização, o objeto da presente licitação constitui-se em delegação de 

serviço público a título precário, ou seja, a outorga da permissão objeto deste certame não dá direito 

ao autorizatário de permanecer nessa condição durante todo período permitido e não gera qualquer 

obrigação da DIVISÃO DE TRANSITO em manter as condições inicialmente impostas.  

18.7 Fica eleito o foro da Comarca de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, para solucionar 

quaisquer questões oriundas deste Chamamento Público.  

 

Teófilo Otoni- MG, 11 de novembro de 2015  

 

 

 

 

 

EDIMILSON DO NASCIMENTO 

Presidente da Comissão Especial de Licitação  

 

 

ELBER ANTUNES DAVID 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CIVIS 
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ANEXO I 

 

MINUTA DO CONTRATO DE AUTORIZAÇÃO Nº__________/2015 

 

O MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, por intermédio do DIVISÃO DE TRANSITO-   

PREFEITURA MUNICÍPAL DE TEÓFILO OTONI, pessoa jurídica de direito público interno, 

criada pela Lei Municipal nº 6.244, 17 de junho de 2011, com sede na Avenida Luiz Boali, s/nº, 

Bairro Castro Pires, inscrito no CNPJ sob o nº 13.995.712/0001-30, neste ato representada por 

XXXXXXXXXXX – casado, brasileiro, Funcionário Público, Diretor da Divisão de Trânsito, 

conforme ato de nomeação com data de posse desde o dia 01/01/2013, portador da Carteira de 

Identidade nº MG              , expedida pela SSP/MG e CPF n.º            , de outro lado, a pessoa física, 

(NOME),  (CPF),  com (ENDEREÇO denominado AUTORIZADO (A), celebram o presente 

Contrato, de acordo com o Credenciamento nº 005/2015, com base na Lei 6.322/2011 e suas 

alterações, mediante as seguintes cláusulas: 

I - DO OBJETO 

1.1 É objeto do presente a celebração de contrato  de prestação de serviços de transporte  individual 

de passageiros em veículos de aluguel, na modalidade  “MOTOTAXI”,  em conformidade com as 

especialidades propostas no Credenciamento nº 005/2015 e seus anexos.  

II - PRAZO 

2.1 A Autorização terá validade até ___/___/____, podendo ser alterada a qualquer momento pela 

DIVISÃO DE TRANSITO, por motivo de interesse público, não cabendo ao autorizatário qualquer 

tipo de indenização.  

III - CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

3.1 Das Obrigações do Autorizatário:  

(a) Prestar os serviços, na forma prevista neste Edital e no Termo de Autorização;  

(b) Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e  as cláusulas contratuais da autorização;  

(c) Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, aos veículos 

integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis;  

(d) Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segura-los 

adequadamente;  

(e) Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação dos Serviços.  

(f) As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pelo Autorizatário serão regidas pelas 

disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação 

entre os terceiros contratados pelo Autorizatário e a DIVISÃO DE TRANSITO ou o Município de 

Teófilo Otoni.  

3.2 Das Obrigações da DIVISÃO DE TRANSITO: 

(a) Regulamentar o serviço permitido e fiscalizar permanentemente a sua prestação;  

(b) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;  

(c) Intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;  

(d) Revogar a Autorização, nos casos previstos em Lei e na forma prevista no Termo de 

Autorização;  

(e) Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma da Lei 8.987/95, das normas 

pertinentes e do Contrato de Autorização;  

(f) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço de transporte individual de 

passageiros - MOTOTAXI e as cláusulas do Contrato de Autorização;  
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(g) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 

usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das providências tomadas;  

(h) Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação;  

(i) Incentivar a competitividade;  

(j) Estimular a formação de associações de usuários para defesa dos interesses relativos ao serviço.  

 

IV – DA MÃO-DE-OBRA 

4.1.Correrão por conta exclusiva do Autorizatário, todas as despesas e responsabilidades 

concernentes à prestação dos serviços, abrangendo transportes, seguros, previdência social, 

obrigações trabalhistas e outras decorrentes.  

V – DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

5.1O Autorizatário é responsável, pela segurança dos  usuários na prestação dos serviços aqui 

permitidos, especialmente quanto ao cumprimento das disposições legais referentes à Segurança e 

higiene.  

VI – DOS ENCARGOS FISCAIS 

6.1.Todos e quaisquer ônus fiscais, oriundos de qualquer área de competência tributária, que 

incidam, ou venham a incidir sobre o presente contrato de Autorização, serão de exclusiva 

responsabilidade do Autorizatário.  

6.2.O Autorizatário é o único responsável pelo pagamento de multas decorrentes da inobservância 

de qualquer preceito normativo baixado pelos Órgãos Federais, e/ou Estaduais e/ou Municipais, 

bem como pelo pagamento de quaisquer emolumentos que vierem a ser cobrados em decorrência da 

execução do presente contrato de Autorização.  

VII – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1O exercício da FISCALIZAÇÃO é de responsabilidade da DIVISÃO DE TRANSITO e dos seus 

órgãos conveniados, inclusive os relativos à prestação irregular ou ineficiente do serviço e à 

concorrência desleal.  

VIII – DOS DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS 

8.1Para os fins previstos na cláusula anterior, o Autorizatário obriga-se a manter no interior do 

veículo:  

(a) Autorização de Tráfego;  

(b) Registro de Condutor, devidamente fixado conforme definido pela DIVISÃO DE TRANSITO, 

visível para todos os usuários;  

(c) Selo de vistoria técnica operacional, afixado conforme determinação da DIVISÃO DE 

TRANSITO;  

(d) Tabelas de tarifas em vigor afixadas conforme determinação da DIVISÃO DE TRANSITO;  

(e)  Crachá de identificação, constando foto, nome completo, CNH, número da  

Autorização de Tráfego e placa do veículo ao qual esteja vinculado.  

8.2 Utilizar na operação do serviço os equipamentos previstos na Lei 9.316/2011, dispostos em 

conformidade com as definições da DIVISÃO DE TRANSITO.  

IX – DA IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO A TERCEIROS 

9.1 O presente Contrato de Autorização é personalíssimo, precário, inalienável, impenhorável, 

incomunicável, intransferível, sendo vedada a subcessão da autorização que será extinta nos termos 

da Lei 6.316/2011.  

 

X - DA REVOGAÇÂO 
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10.1 Como ato extraordinário, a autorização poderá ser alterada ou revogada a qualquer momento 

pela DIVISÃO DE TRANSITO, por motivo de interesse público, não cabendo ao 

AUTORIZATÀRIO qualquer tipo de indenização ou ainda se:  

(a) O Autorizatário falir ou dissolver-se;  

(b) O Autorizatário transferir, no todo ou em parte, os direitos decorrentes do  

Contrato de Autorização;  

(c) Autorizatário suspender a prestação dos serviços por prazo superior a 60  

(sessenta) dias consecutivos sem prévia autorização da DIVISÃO DE TRANSITO;  

(d) O Autorizatário tornar-se inadimplente com relação  a qualquer das condições do Termo de 

autorização.  

 

XI – DAS PROIBIÇÕES 

11.1 É proibido ao Autorizatário:  

(a) Prestar os serviços com veículos que não possuam o Alvará de Licença para  

Funcionamento;  

(b) Durante a prestação dos serviços utilizar shorts, bermudas, camisetas, chinelos, cigarro de 

qualquer natureza, ou se alimentar enquanto estiver transportando os passageiros.  

(c) Fazer uso de bebida alcoólica, ainda que de forma moderada;  

(d) Transportar outros passageiros de forma diferente da autorizada;  

(e) Permitir que o veículo autorizado para o serviço seja conduzido por outra pessoa que não seja o 

Autorizatário.  

(f) Veicular sob qualquer forma, propaganda comercial de terceiros, no interior ou na parte externa 

do veículo licenciado para o serviços, sem autorização.  

(g) Os casos omissos serão dirimidos pelo Diretor da DIVISÃO DE TRANSITO.  

 

XII – DO FORO 

12.1 Para dirimir quaisquer questões, porventura decorrentes deste Termo de autorização, o foro 

competente é o da Comarca de Teófilo Otoni, com exclusão de qualquer outro.  

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em  

03 (três) vias, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Teófilo Otoni, ___________ de _______________ de 2015.  
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ANEXO II 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  

Declaro, perante a Comissão Especial de Licitação, referente a Concorrência Pública Nº 004/2015, 

para a execução de prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de 

aluguel, na modalidade  “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, que me comprometo  sob 

pena de desclassificação, apresentar o veículo descriminado abaixo no prazo de 30 (trinta) dias 

contado da notificação para apresentação do mesmo,  sendo este de minha propriedade e estando 

com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) e a Taxa de licenciamento 

devidamente pagos, comprometendo-me a adaptá-lo, definido pela DIVISÃO DE TRANSITO,  

no prazo estabelecido na Lei 6.316/2011.  

Ano de Fabricação:______________ (preencher)  

Marca :______________  

Modelo :______________  

Teófilo Otoni,___________/____________/de 2015.  

ASSINATURA DO LICITANTE:_________________________________  
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ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO ESPECÍFICO  Declaro, perante 

a Comissão Especial de Licitação do Concorrência Pública Nº 004/2015, para a execução da 

prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na modalidade  

“MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, que me comprometo  sob pena de desclassificação, 

a apresentar o comprovante de participação nos Cursos de:  

“Operador de Transportes Públicos” e “Relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, 

mecânica e elétrica básicas de veículos”,no prazo estipulado pela DIVISÃO DE TRANSITO.  

Teófilo Otoni,_________/____________/2015. 

ASSINATURA DO LICITANTE:_________________________________  
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ANEXO IV 

TERMO DE COMPROMISSO DE USO DO UNIFORME, COLETE E CRACHÁ DE 

OPERAÇÃO DIVISÃO DE TRANSITO – PREFEITURA  MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI,  

pessoa jurídica de direito público interno, criada  pela Lei Municipal nº 6.244, 17 de junho de 2011, 

com sede na Av. Luiz Boali, 26 - CEP 39.802-000, inscrito no CNPJ sob o nº 13.995.712/0001-30, 

neste ato representada por EDIMILSON DO NASCIMENTO – casado, brasileiro, funcionário 

público, Diretor da Divisão de Trânstio, conforme ato de nomeação com data de posse desde o dia 

___/____/2015, portador da Carteira  de Identidade nº            expedida pela SSP/MG e CPF n.º          

, daqui por diante denominada simplesmente PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA  de um lado; 

................................................................, (qualificação), residente e domiciliado(a) na Rua 

.........................................., Teófilo  Otoni, Minas Gerais, CEP ...................., CPF 

....................................., portador(a) da CNH  ........., Autorizatário do Sistema de prestação do 

serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel na modalidade mototaxi no 

Município de Teófilo Otoni, com o veículo placa xxxx xxxx, Autorização de Tráfego (AT) no 

.........................., Registro de Condutor  (RC) no .........................., daqui por diante denominado(a) 

simplesmente  SEGUNDO(A) COMPROMISSÁRIO(A), do outro lado; celebram o presente Termo 

de Compromisso para Uso do Uniforme, Colete e Crachá de Operação, que se regerá de acordo com 

as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo de Compromisso vincula-se, para todos os efeitos 

legais, à Autorização para  prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos 

de aluguel na modalidade mototaxi no Município de Teófilo Otoni, sob o Regime de Autorização, 

Credenciamento e respectiva licença, mediante prévio cadastramento, no município de Teófilo 

Otoni, ora existente entre a  PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA e o(a)  SEGUNDO(A) 

COMPROMISSÁRIO(A).  

CLÁUSULA SEGUNDA: O(A)  SEGUNDO(A) COMPROMISSÁRIO(A)declara, neste ato, que 

se compromete a conduzir o veículo quando a serviço do transporte individual de passageiros em 

veículos de aluguel na modalidade mototaxi no Município de Teófilo Otoni, devidamente 

identificado com uniforme, colete e crachá, conforme modelo especificado na Lei nº 6.316/2011, 

em perfeitas condições de uso e conservação, conforme definido pela DIVISÃO DE TRANSITO:  

Parágrafo Único:O(A)SEGUNDO(A) COMPROMISSÁRIO(A)declara, neste ato, estar ciente de 

que o uso do uniforme, colete e crachá de operador é imprescindível para exercer a função para a 

qual ele(a) foi autorizado(a).  

Divisão de Trânsito e Transporte Público Municipal 

Av. Luiz Boali, S/N - CEP 39.802-000 – Teófilo Otoni/MG  

Fone / Fax (033) 3529-2291 - 3529-2282 - e-mail: teotrans@teofilootoni.mg.gov.br 

CLÁUSULA TERCEIRA:  O(A)  SEGUNDO(A) COMPROMISSÁRIO(A)compromete-se a fazer 

bom uso do uniforme, colete e crachá, referido no  caput da cláusula segunda do presente 

instrumento, mantendo o crachá sempre bem apresentável e visível, na altura do peito.  

CLÁUSULA QUARTA: O(A) SEGUNDO(A) COMPROMISSÁRIO(A)assume o compromisso de 

não utilizar o uniforme, colete e o crachá em locais que possam vir a comprometer a imagem da 

PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA.  

CLÁUSULA QUINTA: Declara o(a) SEGUNDO(A) COMPROMISSÁRIO(A)estar ciente de que o 

crachá referido na cláusula segunda deste instrumento é de propriedade exclusiva da PRIMEIRA 

COMPROMISSÁRIA, devendo, portanto, no caso de, porventura, não figurar mais no cadastro de 

autorizatários da  PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA, efetuar a devolução do mesmo.  



 

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni 

Divisão de Trânsito e Transporte Público Municipal 

Av. Luiz Boali, s/n° (Sede do CAIC) – Castro Pires- CEP 39.801-000 – Teófilo Otoni/MG 
Fone: (033) 3529-2291– e-mail: teotrans@teofilootoni.mg.gov.br 

 

Parágrafo Único:A devolução do crachá, do colete e do uniforme referida no  caput  desta cláusula, 

deverá ser feita, impreterivelmente, em até 24 horas após efetivamente ser executada a extinção da 

autorização para prestação do serviço de transporte individual de passageiro sem veículos de 

aluguel na modalidade mototaxi no Município de Teófilo Otoni, do(a)  SEGUNDO(A) 

COMPROMISSÁRIO(A), devendo o(a) mesmo(a) devolvê-los à Comissão Permanente de 

Licitação da PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA, à época da revogação.  

CLÁUSULA SEXTA:  O(A)SEGUNDO(A) COMPROMISSÁRIO(A)tem ciência de que a 

PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA,  no caso de infração regulamentar tipificada na Lei 6.316/2011, 

após respectivo processo administrativo, no qual será garantido o contraditório e a ampla defesa, 

instaurado por PORTARIA do Diretor da Divisão de Trânsito, obedecendo aos prazos previstos em 

legislação própria e conduzidos pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar 

- CPPAD, decidir pela aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 767,04 (setecentos e 

sessenta e sete reais e quatro centavos), caso não efetue a devolução do crachá, nos termos do 

presente instrumento.  

CLÁUSULA SÉTIMA: As partes elegem o foro da Comarca do Teófilo Otoni, MG para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios referentes a este Termo de Compromisso, renunciando, desde já, a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem assim, as partes justas e compromissadas, assinam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, para que produza os seus legais e 

jurídicos efeitos.  

Teófilo Otoni, de 2011.  

Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni  

Av. Luiz Boali, 26 - CEP 39.802-000 – Teófilo Otoni/MG  

Fone / Fax (033) 3529-2291 - 3529-2282 - e-mail: teotrans@teofilootoni.mg.gov.br 

_____________________________________  

PRIMEIRA COMPROMISSÁRIA 

____________________________________  

SEGUNDO(A) COMPROMISSÁRIA 

TESTEMUNHAS:  

____________________________________  

____________________________________  
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ANEXO V 

TERMO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÂO DO VEÍCULO CONFORME  

CARACTERISTICAS DEFINIDAS PELA TEOTRANS  

Declaro, perante a Comissão Especial de Licitação do Concorrência Pública Nº 004/2015, para a 

execução de prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na 

modalidade  “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, que me comprometo  sob pena de 

desclassificação, a apresentar o veículo nas características descritas abaixo:  

a) Marca/Modelo homologados pela DIVISÃO DE TRANSITO;  

b) Potência igual ou superior a 125 C (cento e vinte e cinco cilindradas) e motor de quatro tempos;  

c) Características originais de fábrica, satisfazendo  as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, 

desta Lei e legislações pertinentes, observando os aspectos de segurança, conforto e estética.  

d) Ter no máximo 03 (três) anos de fabricação;  

e) Protetores de perna denominados “mata-cachorro”, fixado no chassi do veículo,  

destinado a proteger o motor e a perna do condutor  em caso de tombamento, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN;  

f) Espelho retrovisor de ambos os lados;  

g) Número de identificação em local definido pela DIVISÃO DE TRANSITO e de fácil 

visualização;  

h) Aparador de linha e antena corta pipas, nos termos da regulamentação do CONTRAN;  

i) Assento destinado ao condutor e ao passageiro em boas condições de uso;  

j) Pintura na cor amarela correio, com o dístico específico “MOTOTAXI” no tanque de combustível 

e o numero de matrícula na cor vermelha refletiva em ambos os lados;  

k) Protetores sobre o cano de descarga e suporte para os pés do passageiro;  

l) Coletes dotados de dispositivos retro refletivos, com alça entre o condutor e o passageiro ou outro 

equipamento equivalente, que permita ao passageiro ser transportado com segurança.  

m) Capacetes na cor amarelo correio, com a inscrição na cor vermelha refletiva identificando a 

placa do veículo licenciado, sendo um para o condutor e outro para o passageiro, conforme previsto 

nesta lei, nas Resoluções 219/2007 e 251/2007 do CONTRAN e demais normas gerais e específicas 

aplicáveis.  

n) Crachá de identificação, constando foto, nome completo, CNH, número da Autorização de 

Tráfego e placa do veículo ao qual esteja vinculado.  

o) Os equipamentos exigidos para o transporte de pessoas em motocicleta deverão estar dispostos 

no veículo em conformidade com as exigências do Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do 

CONTRAN, alem das determinações da DIVISÃO DE TRANSITO.  

Teófilo Otoni,_________/____________/2015 .  

ASSINATURA DO LICITANTE:_________________________________  
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ANEXO VI 

TERMO DE COMPROMISSO DE INSCRIÇÃO COMO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DE 

ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA) E TLLF ( TAXA DE 

LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO)  

Declaro, perante a Comissão Especial de Licitação do Concorrência Pública Nº 004/2015, para a 

execução da prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na 

modalidade  “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, que me comprometo  sob pena de 

desclassificação, a apresentar o comprovante de inscrição como contribuinte do imposto ISSQN 

(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e TLLF (Taxa de Licença, Localização e 

Funcionamento).  

Teófilo Otoni,_________/____________/2015 .  

ASSINATURA DO LICITANTE:_________________________________  
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ANEXO VII 

TERMO DE COMPROMISSO DE INSCRIÇÃO COMO CONDUTOR AUTÔNOMO PERANTE 

O INSS  

Declaro, perante a Comissão Especial de Licitação da Concorrência Pública Nº 004/2015, para a 

execução da prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na 

modalidade  “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, que me comprometo  sob pena de 

desclassificação, a apresentar o comprovante de inscrição como autônomo no INSS. (se pessoa 

física) ou apresentar comprovante de inscrição de meus empregados ou locatários (se pessoa 

jurídica).  

Teófilo Otoni,_________/____________/2015 .  

ASSINATURA DO LICITANTE:_________________________________  
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ANEXO VIII 

TERMO DE COMPROMISSO DE CADASTRO DE AUXILIAR DE CONDUTOR AUTÔNOMO  

Declaro, perante a Comissão Especial de Licitação da Concorrência Pública Nº 004/2015, para a 

execução de prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na 

modalidade  “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, que me comprometo  sob pena de 

desclassificação, a apresentar o cadastro do auxiliar de condutor autônomo como descriminado 

abaixo no prazo de 30 (trinta) dias contado da notificação para apresentação do mesmo (se pessoa 

física) ou apresentar o cadastro dos meus empregados e locatários (se pessoa jurídica).  

Nome _______________________  

Nº de identidade e CPF:______________  

Carteira Nacional de Habilitação :______________  

Placa do veículo :______________  

Nº da autorização: _____________  

Teófilo Otoni,___________/____________/de 2015.  

ASSINATURA DO LICITANTE:_________________________________  
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ANEXO IX 

TERMO DE COMPROMISSO DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO  

Declaro, perante a Comissão Especial de Licitação da Concorrência Pública Nº 004/2015, para a 

execução da prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na 

modalidade  “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, que me comprometo  sob pena de 

desclassificação, a apresentar comprovante vigente de seguro de acidente pessoal ou de vida, contra 

danos corporais causados a terceiros,inclusive a passageiros.  

Teófilo Otoni,_________/____________/2015 .  

ASSINATURA DO LICITANTE:_________________________________  
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ANEXO X 

TERMO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADODE SEGURANÇA  

INSPEÇÃO VEÍCULAR  

Declaro, perante a Comissão Especial de Licitação da Concorrência Pública Nº 004/2015, para a 

execução da prestação do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, na 

modalidade  “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo Otoni, que me comprometo  sob pena de 

desclassificação, a apresentar o Certificado de segurança de inspeção veicular.  

Teófilo Otoni,_________/____________/2015 .  

ASSINATURA DO LICITANTE:_________________________________  
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ANEXO XI 

REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: Credenciamento para prestação de serviço de Mototaxi no Município de Teófilo Otoni  

A----------------------------------------------------------------(nome), pessoa jurídica (ou física) 

devidamente constituída nos termos da legislação em vigor, com sede na rua (endereço) no 

município de Teófilo Otoni/MG, CNPJ (CPF) nº vem por meio deste, apresentar proposta perante a 

Divisão de Trânsito e Transporte Público Municipal, para prestar serviços de transporte  individual 

de passageiros em veículos de aluguel, na modalidade “MOTOTAXI”, no Município de Teófilo 

Otoni/MG.  

Declara ter pleno conhecimento das normas e exigências constantes do Edital da Concorrência 

Pública Nº 004/2015, da natureza e do escopodos serviços a serem prestados, bem como da 

legislação aplicável à espécie, comprometendo-se a realizar as ações necessárias para o fiel 

cumprimento do contrato de Autorização a ser celebrado.  

Segue em anexo os seguintes documentos:  

PESSOA FÍSICA 

( ) Carteira de identidade e CPF;  

( ) Comprovante de maioridade de 21 anos;  

( ) Carteira Nacional de habilitação há pelo menos  2 (dois) anos na categoria A, explicitando 

“exerce profissionalmente a atividade remunerada como mototaxista”, nos termos da legislação 

vigente;  

( ) Comprovação de não ter cometido nenhuma infração gravíssima, além de não ter sido punido 

com suspensão do direito de dirigir durante os últimos 12 (doze) meses;  

( ) Quitação militar e eleitoral ou certidão da Justiça Eleitoral;  

( ) Comprovação de não possuir vínculo empregatício com empresa privada de qualquer  

natureza e/ou ser ocupante de emprego, cargo ou função remunerada no serviço público  

Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, da Administração Direta ou indireta, Fundacional, 

Autárquico, Empresas Públicas ou de Economia Mista do município de Teófilo Otoni e municípios 

conveniados;  

( ) Certificado de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;  

 ( ) Declaração de domicílio e residência de próprio punho registrada em cartório ou comprovante 

de endereço no município de Teófilo Otoni;  

( ) Atestado médico de sanidade física e mental, que comprove ainda, não ser portador de doença 

infecto-contagiosa ou de moléstia incompatível com exercício do serviço permitido;  

( ) Comprovação de não ser detentor de qualquer outra delegação, concessão, permissão ou 

autorização de serviço público outorgada pelo município de Teófilo Otoni ou de municípios 

conveniados;  

( ) Certidões negativas de Feitos Criminais comprovando não estar “sub judice”, denunciado pela 

prática de crime hediondo, de tráfico de drogas, roubo a mão armada, estupro, homicídio e 

corrupção de menores, além de não ter sido condenado pela prática de crime culposo ou doloso, 

com sentença penal condenatória transitada em julgado, emitidas pelos seguintes órgãos:  

•  Justiça Federal;  

•  Justiça Estadual;  

•  Juizado Especial Criminal;  

( ) Comprovação de não ser sócio ou titular de empresa de qualquer ramo de atividade econômica;  

 ( ) Os termos de compromisso previstos no item 7.2.1 deste edital devidamente assinados.  

( ) Outros previstos no edital. Relacionar:  


