
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N.º  08/2016 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA  N.º 01/2016 

 

 

 

 “ABRE VAGAS PARA LICENCIAMENTO  DE  

   “VEÍCULOS CONSIDERADOS COMO TÁXI.” 

 

 

O Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais 

e em conformidade com a Legislação Municipal vigente, em especial a Lei Municipal 832 e suas 

alterações posteriores, torna publico para o conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 

04  de março de 2016, na Prefeitura Municipal de Seberi, sito na Avenida General Flores da Cunha, 

831, se reunirá a Comissão Permanente de Julgamento de Licitações Nº 30/2016, com a finalidade de 

receber e julgar as propostas apresentadas para a concessão de nova licença para táxi, obedecendo as 

especificações abaixo: 

 

1- DO OBJETO: 

  Concessão de licença para veículos considerados como táxi, nos seguintes pontos de estacionamento 

localizados no Município de Seberi - RS: 

1.1 - Uma vaga no Distrito de Osvaldo Cruz; 

1.2 – Uma vaga na boca da Picada, nas proximidades da Labema; 

1.3 – Uma vaga nas proximidades da Prefeitura Municipal e Ministério Público; 

 

2- REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

2.1 - Poderão habilitar-se à concessão destas licenças: 

I – empresa- assim considerada, organização devidamente registrada, de acordo com as leis vigentes, 

em nome individual ou coletivo, proprietária de um ou mais veículos; 

II – condutor autônomo – assim considerado proprietário de um só táxi, do qual não será concedida 

mais uma concessão de licença,  sem prova de sua transformação em empresa; 

III - motorista – assim classificado, o portador de habilitação categoria profissional e que não pertença 

a nenhuma das categorias dos itens “I e II” e deseje constituir-se em condutor autônomo. 

 

2.2 - Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação: 

 

a) prova de ser proprietário do veículo e possuir a carteira nacional de habilitação de acordo com a 

legislação vigente; 

    

b) declaração de uma oficina mecânica ou de mecânico profissional de que o veículo se encontra em 

condições para a finalidade a que se destina; 

 

c) comprovante de residência do interessado; 

 

d) atestado de saúde física e mental do motorista; 

 

 

 

 

 



e) estar o veículo a ser licenciado dentro da margem prevista na Lei Municipal nº 1.116/91, ou seja, o 

veículo beneficiado com a licença de táxi não poderá ter mais de 12 (doze) anos de fabricação, 

excluído o ano em curso. 

 

f) declaração expressa do interessado de que está ciente da legislação municipal de que trata sobre a 

exploração do serviço de táxis do Município de Seberi. 

 

g) requerimento endereçado ao Senhor Prefeito Municipal solicitando o ponto e a licença para o 

veículo, colocando neste todos os dados do mesmo. 

 

3- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 

O critério de julgamento das propostas será o ano e modelo do veículo, bem 

como, ao condutor que possuir mais tempo de profissão de motorista e se ainda permanecer empate na 

classificação das propostas a comissão permanente de julgamento de licitações realizará o sorteio entre 

os participantes empatados. 

 

4- DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

a)- Após a data e hora prevista para abertura das propostas não serão admitidas, por qualquer motivo, 

modificações ou substituição das propostas ou quaisquer outros documentos. 

 

b)- Só terão direitos a usar a palavra, rubricar propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar 

atas, etc., os licitantes ou representantes credenciados e os membros da Comissão. 

 

c)- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a documentação, não serão admitidos à 

licitação participantes retardatários. 

 

d)- O resultado desta licitação será dado a conhecer dentro de cinco (05) dias a contar da data da 

abertura das propostas e no interesse da Administração esta poderá ser anulada pelo Senhor Prefeito 

Municipal, sem que por este motivo tenham os proponentes direito a qualquer reclamação ou 

indenização. 

 

e)- Maiores informação serão prestadas aos interessados no horário das 8:30 às 11:30 horas e das 13:30 

às 17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Seberi. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI 

AO 01 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

 

                                                         RENATO GEMELLI BONADIMAN 

Prefeito Municipal 
 

 
Este edital se encontra examinado e  

aprovado por esta Assessoria Jurídica.      

Em ___-___-______.  

     ____________________               

 Assessor(a) Jurídico(a)                             

 

  


