
    PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL
   EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 02/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍSO DO SUL, no uso
de  suas  atribuiço� es  legais,  torna  pu� blico  que  se  encontram  abertas
inscriço� es  para a concessa�o  de licença de  serviço de automóvel  de
aluguel - TÁXI em Paraíso do Sul (RS), sob as condiço� es previstas no
presente Edital, que se rege pelas normas da Lei Municipal n.º 258/95,
de  07  de  março  de  1995,  alterada  pela  de  n.º  767/2005  de  15  de
setembro de 2005 e, no que couber, pela Lei Federal n.º.  8.666/93, e
suas alteraço� es posteriores. 

I. RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES

As inscriço� es sera�o recebidas no perí�odo de 09 de novembro
a 10 de dezembro do corrente ano,  no hora� rio das 08:00 a- s 11:00
horas e das 13:00 a- s 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, na Secretaria
Municipal de Administraça�o, sito na Rua Max Retzlaff, n.º 150, atrave�s
de requerimento, com juntada dos documentos adiante referidos.

II.  NÚMEROS DE LICENÇAS

O presente procedimento destina-se à concessão de cinco
(05) licenças para automóvel de aluguel – TÁXI, ao lado da Estação
Rodoviária, na Rua Augusto Rohde,  sede do Município.
 

III.  DAS HABILITAÇÕES

Podera�o  se  habilitar  a-  concessa�o  da  licença  proprieta� rios  e
pretendentes na forma estabelecida na legislaça�o Municipal. 

O  interessado  devera�  optar  por  inscrever-se  em  apenas  1
(uma) das vagas ofertadas no item anterior. 

Caso declarado vencedor, o interessado que, ja�  seja detentor de
outra licença, devera�  optar por uma delas, na�o podendo acumular duas
concesso� es. 



IV.  DOCUMENTAÇÃO

Os  interessados  em  obterem  a  licença  devera�o  apresentar,
juntamente  com  o  requerimento  mencionado  no  item  I,  a  seguinte
documentaça�o:

4.1  -  Certificado  de  propriedade  do veí�culo  que  pretendem licenciar
como ta�xi.

4.2 - Prova de reside:ncia, comprovando ter domicí�lio no Municí�pio, pelo
menos ha�  02 (dois) anos, atrave�s de conta de energia, a� gua, telefone ou
outro meio ido: neo (Art. 7.º, § 2º, c). 

4.3 - Atestado de bons antecedentes e folha corrida policial e judicial,
expedidos ha�  menos de 06 (seis) meses.

4.4 - Carteira Nacional de Habilitaça�o, categoria profissional, em vigor.

4.5 - No caso de motorista profissional, prova de efetivo exercí�cio na
profissa�o como motorista profissional, atrave�s da CTPS.

4.6  –  Certificado  de  vistoria  do  veí�culo,  realizada  por  oficina
credenciada pelo Municí�pio, ou fabricante do automo� vel, classificando
seu estado de conservaça�o.

V. DA ADJUDICAÇÃO

Ao  preenchimento  da  vaga  tera�  prefere:ncia  a-  categoria  de
motoristas profissionais, segundo disposto no art. 4º da Lei Municipal
n.º.  258/95,  de  07  de  março  de  1995.  Sera�  adjudicada  a  licença  a
condutor  auto: nomo  classificado,  somente  na  hipo� tese  de  na�o  serem
classificados candidatos da categoria de motoristas profissionais.



VI. JULGAMENTO

Havendo  mais  de  05  (cinco)  candidatos  habilitados,  a
classificaça�o,  dentro  de  cada  categoria,  sera�  determinada  pelos
seguintes crite�rios de julgamento e pontuaça�o respectiva:

6.1 - Tempo de efetivo exercí�cio da profissa�o como motorista de ta�xi no
Municí�pio: 05 (cinco)  pontos  por  ano ou fraça�o  superior a  06 (seis)
meses.

6.2  -  Ano  de  fabricaça�o  do  veí�culo: 10  (dez)  pontos  para  veí�culo
fabricado em 2021; 08 (oito) pontos para veí�culo fabricado em 2020; 06
(seis) pontos para veí�culo fabricado em 2019; 04 (quatro) pontos para
veí�culo fabricado em 2018; 02 (dois) pontos para veí�culo fabricado em
2017.
Obs.  :  Na�o  sera�o  admitidos veí�culos com mais de 05 (cinco) anos de
fabricaça�o, na forma do artigo Art. 4º, § 6º da Lei Municipal n.º 258/95. 

6.3 - Domicí�lio no Municí�pio:

02 (dois) pontos para cada ano ou fraça�o ate�  o ma�ximo de 10
(dez) pontos.

VII. INÍCIO DA ATIVIDADE

Sera�  outorgada a licença ao pretendente que for classificado
em primeiro lugar nos termos deste Edital, devendo, no prazo ma�ximo
de  60  (sessenta)  dias,  colocar  em  condiço� es  de  tra� fego  o  veí�culo
licenciado e iniciar a atividade, sob pena de revogaça�o da licença, que
sera�  concedida ao segundo classificado e assim sucessivamente.

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - Para realizaça�o da vistoria, devera�  ser observado as condiço� es que
reza o Art. 6º da Lei Municipal n.º 258/95.



8.2 - O ponto de ta� xi,  podera�  ser alterado pelo Municí�pio a qualquer
tempo, conforme Artigo 8.º da mesma Lei.

8.3 - A exploraça�o do serviço de automo� vel de aluguel - TÁXI - regular-
se-a�  pelas disposiço� es da Lei Municipal n.º 258/95 de 07 de março de
1995, alterado pela Lei Municipal n.º 767/2005 de 15 de setembro de
2005, que constitui o ANEXO I deste Edital.

8.4  -  O  requerimento  de  inscriça�o  sera�  formalizado  nos  termos  do
modelo - padra�o, que constitui o ANEXO I deste Edital.

8.5  -  Os  recursos  e  demais  procedimentos,  no  que  couber,  sa�o  os
regulados pela Lei Federal n.º 8.666/93, e alteraço� es posteriores.

8.6  -  Informaço� es  complementares  sera�o  prestadas  na  Prefeitura
Municipal de Paraí�so do Sul, na Secretaria Municipal de Administraça�o,
sito na Avenida 1º de Janeiro, 742, no hora� rio das 08:00 a- s 11:00 e das
13:00 a- s 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, ou pelo telefone (55)
3262.11.22.

Paraí�so do Sul, 08 de novembro de 2021.

ARTUR ARNILDO LUDWIG
                      Prefeito Municipal



ANEXO I – MODELO DE REQUERIMENTO

EXMO. SR.
    PREFEITO MUNICIPAL

 PARAÍSO DO SUL – RS.

Refere-se ao EDITAL DE LICENÇA DE TÁXI N.º 02/2021.

Assunto:  Abre Inscrições  para  Licença  para  Exploração
de Serviço de Automóvel de Aluguel – TÁXI.

Eu,________________________________________________, portador dos Documentos
de Identidade N.º_____________________ e CPF N.º____.____.____ - ___, residente
na  _________________________  ____________________________,  Municí�pio  de
_____________________ Estado do ____,  vem atrave�s deste solicitar a minha
Inscriça�o  de  Acordo  com  Edital  N.º  02/2021,  para  obtença�o  da
Concessa�o  de  Licença  para  Exploraça�o  do  Serviço  de  Automo� vel  de
Aluguel – TAJ XI, para UM PONTO, ao lado da Estaça�o Rodovia� ria, na Rua
Augusto  Rohde,  centro  de  Paraí�so  do  Sul.,  constante  do  Item  II,  do
referido Edital, o qual a-  Documentaça�o referida no Item IV, que segue
em anexo.

Neste Termos

Peço Deferimento

Paraí�so do Sul – RS., ___ de ___________  de 2021.


	PREFEITO MUNICIPAL

