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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: Concorrência n° 001/2014 
Tipo: Maior Oferta 
 
INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT 
AUTORA: Comissão Permanente de Licitação 
OBJETO: Permissão de Serviços Públicos de Transporte Individual de Passageiros do 
Município de Alta Floresta – MT. 

 
1 – INTRODUÇÃO 

 
 1.1 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade de Concorrência, às 10:00 HORAS 
(Horário Oficial de Mato Grosso) DO DIA 25 DE FEVEREIRO  DE 2014, na 
sua sede situada à Av. Ariosto da Riva nº 3.391, Canteiro Central – Paço Municipal, 
nesta cidade, para a Permissão de Serviços Públicos de Transporte Individual de 
Passageiros do Município de Alta Floresta – MT. 
 
 1.2 – A presente licitação se fundamenta na Lei Municipal nº 1.803/2009 e nas 
Leis Nacionais nº 8.666/93, 8.987/95, 9.074/95 e 12.009/2009 e suas respectivas 
alterações posteriores. 
 
 1.3 – Poderão participar da presente licitação somente motociclista 
profissional autônomo com residência comprovada na Cidade de Alta Floresta – MT, 
desde que satisfaçam as condições estabelecidas neste edital, não se admitindo 
nesta Concorrência a participação de pessoas jurídicas. 

 
1.4 – Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas que tenham 

sido consideradas inidôneas por qualquer órgão da administração pública de 
qualquer esfera de governo. 

 
1.5 – A participação nesta Concorrência implica ao proponente a irrestrita 

aceitação das condições estabelecidas no presente edital, bem como na observância 
dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos 
recursos, salvo se apresentar impugnação nos termos da lei. 

 
1.6 – Se, no dia previsto para a abertura dos envelopes, não houver 

expediente na sede da prefeitura municipal, os mesmos serão abertos no primeiro 
dia útil de funcionamento que se seguir, obedecendo ao horário previamente 
estipulado. 
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2 – DO OBJETO, METAS E PRAZO DA PERMISSÃO 

 
 2.1 – A presente Concorrência tem por objeto a Permissão de Serviços 
Públicos de Transporte Individual de Passageiros do Município de Alta Floresta – MT; 

 
2.2 – Os Serviços de Transporte Individual de Passageiros serão realizados 

nos termos da Lei Municipal nº 1.803/2009, conforme especificações contidas na 
Minuta do Contrato - Anexo I e nas demais especificações contidas no Anexo II, que 
integram este edital, cuja meta é atender a todos os munícipes e transeuntes deste 
município, oferecendo-lhes maior oportunidade e alternativas de locomoção por via 
terrestre; 

 
2.3 – O prazo de permissão é de 10 (dez) anos contados da data da 

assinatura do contrato. 
 

3 – DO SERVIÇO ADEQUADO 
 

3.1 – Toda permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido em lei, neste edital e no respectivo 
contrato. 

 
3.1.1 – Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade dos preços; 

3.1.2 – A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 
expansão do serviço. 

 
4 – DOS PRAZOS PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DE 

PROPOSTAS DE PREÇOS, PARA O JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E PARA A 
ASSINATURA DO CONTRATO 

 
4.1 – Os envelopes de documentos e de propostas de preços serão recebidos 

pela Comissão Permanente de Licitação até às 10:00 HORAS (Horário Oficial de 
Mato Grosso) DO DIA 25 DE FEVEREIRO  DE 2014; 

 
4.2 – A licitação será aberta e julgada às 10:00 HORAS (Horário Oficial de 

Mato Grosso) DO DIA 25 DE FEVEREIRO  DE 2014; 
4.3 – O proponente vencedor deverá comparecer à Prefeitura Municipal de 

Alta Floresta – MT para a assinatura do contrato, conforme minuta constante do 
Anexo I, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de sua convocação, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas na Lei 8.666/93; 
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4.3.1 – Farão parte integrante do contrato, independentemente de sua 

transcrição, as instruções contidas neste edital, os documentos a ele referidos, a Lei 
Municipal nº 1.803/2009, além da proposta apresentada pelo licitante vencedor; 

 
4.3.2 – A não assinatura do contrato por parte do proponente vencedor, por 

qualquer motivo, dentro do prazo estabelecido, implicará em sua eliminação, ficando 
sujeita à cominação prevista no artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado ao 
Município de Alta Floresta – MT, o chamamento dos demais licitantes para assinatura 
do contrato, quando houver, por ordem de classificação, em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou ainda a revogação da 
licitação; 

 
4.3.3 – O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) anos conforme Lei 

Municipal nº 1.803/2009. 
 

5 – DO PRAZO, LOCAL E HORÁRIO DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 

5.1 –Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação no presente Edital deverão ser protocolados no Setor de Protocolos da 
Prefeitura de Alta Floresta – MT, conforme endereço rodapé, no horário normal de 
atendimento ao público das 7:00 às 13:00 horas ou através do e-mail 
pmaf_licitacao@yahoo.com.br  até 48 (quarenta e oito) horas antes da data marcada 
para a abertura dos envelopes; 

 
5.2 – O local de fornecimento das informações e do edital será na sede da 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT no endereço citado no preâmbulo deste 
edital; 

 
5.4 – O horário de atendimento é das 07h00min às 13h00min. 

 
6 – DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA PARA SELEÇÃO 

 
6.1 – Os motociclistas profissionais autônomos interessados em participar da 

presente Concorrência deverão comparecer devidamente credenciados para o ato no 
dia, hora e local indicados neste edital, quando será feita a entrega à Comissão 
Permanente de Licitação dos dois envelopes lacrados, separados, contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº 01) e a PROPOSTA PARA SELEÇÃO 
(envelope nº 02); 

 
6.2 – Na impossibilidade do comparecimento do proponente os envelopes 

poderão ser enviados via Correios e entregues na Prefeitura Municipal antes da sua 
abertura, sob pena de impedimento de participação no certame; 
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6.3 – Nos envelopes deverão constar na parte externa frontal, além da 
denominação do proponente, os seguintes dizeres: 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 ABERTURA: 10:00 HORAS, DIA 25 DE FEVEREIRO  
DE 2014 
NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE Nº 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.   
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 ABERTURA: 10:00 HORAS, DIA 25 DE FEVEREIRO  
DE 2014 
NOME DO PROPONENTE 
ENVELOPE Nº 02 
PROPOSTA PARA SELEÇÃO 
 
 6.4 - Os Documentos de Habilitação e a Proposta para Seleção deverão ser 
apresentados em uma via. 
 
 6.5 – O proponente que deixar de preencher quaisquer dos requisitos exigidos 
para o Envelope 01 – Documentos de Habilitação será inabilitado, não podendo 
participar das fases posteriores, com a conseqüente devolução do envelope 02 – 
Proposta para Seleção.  
 
 6.6 – Não serão admitidos na documentação e na Proposta para Seleção 
emendas, rasuras ou entrelinhas. 
 
 6.7 – Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada no idioma 
pátrio. 
 
 6.8 – A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a proposta ou 
mesmo desqualificar o proponente, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de 
fato superveniente ou circunstância desabonadora da pessoa física, nos termos do 
artigo 43, parágrafo 5º da Lei nº 8.666/93. 
 
 6.9 – O Município de Alta Floresta – MT se reserva no direito de revogar por 
interesse público, ou anular de ofício ou mediante provocação de terceiros, por 
ilegalidade, no todo ou em parte esta Concorrência, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa conforme o art. 49 e parágrafos da Lei nº 8.666/93. 
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 6.10 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia legível, à exceção de cópias em papel 
termo-sensível (fac-símile), devendo ser autenticadas por tabelião de notas ou por 
servidor da unidade que realiza a licitação, ou ainda por meio de publicação em 
órgão de imprensa oficial. 
 

7. – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA PARA SELEÇÃO 
 
7.1 – HABILITAÇÃO DO MOTOCICLISTA PROFISSIONAL AUTÔNOMO   
 
7.1.1 – Cédula de Identidade do proponente, comprovando idade mínima de 

21 (vinte e um) anos; 
 
7.1.2 – Cadastro de Pessoa Física – CPF e Comprovante de Regularidade CPF; 
 
7.1.3 – Comprovante de residência no Município de Alta Floresta – MT há, pelo 

menos, dois anos; 
 
7.1.4 – Carteira Nacional de Habilitação Profissional, com pelo, menos dois 

anos na categoria; 
 
7.1.5 – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida pela Justiça 

Estadual, com data de até 30 (trinta) dias antes da abertura dos envelopes; 
 
7.1.6 – Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida pela Justiça 

Federal, com data de até 30 (trinta) dias antes da abertura dos envelopes; 
 
7.1.7 – Declaração de que não exerce qualquer outra atividade remunerada e 

que não possui licença para o exercício da atividade de táxi no Município de Alta 
Floresta – MT; 

 
7.1.8 – Atestado de Capacidade Física e Mental (este documento somente será 

aceito no original, emitido há, pelo menos 30 (trinta) dias por profissional médico 
estabelecido no Município de Alta Floresta – MT); 

 
7.1.9 – Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
 
7.1.10 – Exame de Tipagem Sanguínea (tipo de sangue e fator RH). 
 
7.2 – REGULARIDADE FISCAL 
 
7.2.1 – Prova de Regularidade junto à Fazenda Estadual relativo ao IPVA e 

Licenciamento Anual da motocicleta de sua propriedade; 
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7.2.2 – Certidão Negativa de Tributos Municipais de Alta Floresta – MT. 
 
7.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRA 
 
7.3.1 – Certidão Negativa de Execução Patrimonial expedida no domicílio da 

pessoa física pela Comarca de Alta Floresta – MT, com data de, no máximo, 60 
(sessenta) dias antes da data da realização da Concorrência; 

 
7.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
7.4.1 – Registro ou inscrição na entidade profissional competente 

(sindicato/associação); 
 
 
7.5 – DA PROPOSTA PARA SELEÇÃO 
 
7.5.1 – A Proposta para Seleção deverá ser apresentada em uma via, 

datilografada ou impressa em papel sulfite tamanho A4, sem emenda, rasura ou 
entrelinhas, devidamente assinada pelo proponente, obedecendo rigorosamente o 
estipulado no presente edital; 

 
7.5.2 – A proposta deverá ter prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) 

dias a contar da sua abertura; 
 
7.5.3 – A proposta para seleção deverá contemplar: 
a) Documento Único de Trânsito da motocicleta em nome do proponente, 

devidamente licenciada no Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso; 
b) Comprovação do grau de escolaridade. A não apresentação deste 

documento não ensejará a desclassificação do proponente, porém, para efeito do 
julgamento da proposta, será considerado como sem escolaridade ou Ensino 
Fundamental Incompleto; 

c) Declaração expedida a menos de quarenta e cinco dias pelo DETRAN, 
atestando se o proponente possui pontos no Registro Nacional de Habilitação, e em 
caso positivo, quantos pontos, oriundos de infrações ao Código de Trânsito 
Brasileiro, no período de um ano antes da data de emissão; 
 

7.5.3.1 – A motocicleta deverá estar emplacada no Município de Alta 
Floresta – MT na cor vermelha, categoria aluguel. 

 
8 – PROCEDIMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
8.1 – A Comissão Permanente de Licitação lavrará ata circunstanciada 

registrando todos os fatos praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer 
observações somente serão registradas em ata quando forem formuladas por escrito, 
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das quais a Comissão Permanente de Licitação fará a leitura para conhecimento 
geral. 

 
8.2. – A abertura do Envelope 01 – Habilitação observará os seguintes 

procedimentos: 
 
8.2.1 – No dia, hora e local determinado neste edital, em sessão pública, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes números 01 e 02, que 
serão rubricados pelos referidos membros e pelos licitantes presentes; 

 
8.2.2 - Não serão recebidos os envelopes contendo os Documentos de 

Habilitação e as Propostas para Seleção depois da hora aprazada; 
 
8.2.3 – Após o recebimento dos envelopes a Comissão Permanente de 

Licitação, na presença facultativa dos proponentes interessados, efetuará a abertura 
do Envelope de Habilitação, rubricando todas as suas páginas e passando aos 
proponentes presentes para o mesmo procedimento; 

 
8.2.4 – Nesta mesma sessão, a critério da Comissão Permanente de Licitação, 

poderão ser analisados os documentos contidos no Envelope nº 01, e decidido 
quanto à habilitação ou inabilitação dos proponentes, ou designados dia e hora para 
a respectiva divulgação; 

 
8.2.5 – No caso de decisão sobre a habilitação ou inabilitação dos proponentes 

e desde que ocorra a desistência expressa da interposição de recursos o qual será 
registrado em ata, pela unanimidade dos participantes, poderá a Comissão 
Permanente de Licitação proceder à abertura do Envelope nº 02 – Proposta para 
Seleção, na mesma sessão; 

 
8.2.6 – Não ocorrendo a desistência expressa do prazo de recurso sobre as 

habilitações ou inabilitações, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova 
data, hora e local para a abertura do Envelope nº 02 – Proposta para Seleção, que 
ocorrerá obrigatoriamente, após decorrido o prazo legal para a apresentação de 
recursos ou julgamento dos mesmos; 

 
8.2.7 – Após o julgamento dos recursos interpostos o Envelope nº 02 - 

Proposta para Seleção será devolvido, inviolado, ao proponente inabilitado. 
 
8.3 – A abertura do Envelope nº 02 – Proposta para Seleção observará o 

seguinte procedimento: 
 
8.3.1 – Somente serão abertos os Envelopes nº 02 dos proponentes 

habilitados; 
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8.3.2 – Será verificada a autenticidade do Envelope nº 02 por meio da 
observação das rubricas colocadas por ocasião da entrega dos envelopes; 

 
8.3.3 – O Envelope nº 02 – Proposta para Seleção será aberto e as vias do 

seu conteúdo serão rubricadas folha por folha pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e em seguida pelos representantes presentes e 
devidamente identificados; 

 
8.3.4 – Após a abertura dos Envelopes nº 02, os trabalhos poderão ser 

suspensos a fim de que a Comissão Permanente de Licitação possa proceder à 
análise e julgamento das propostas, determinando, nessa oportunidade, novo dia, 
hora e local para a divulgação do resultado; 

 
8.3.4.1 – Os licitantes ficarão desde logo formalmente cientes de que, da 

divulgação do julgamento das propostas pela Imprensa Oficial, passará a fluir o 
prazo legal de recurso desta fase. Este prazo também poderá correr a partir da 
lavratura da ata se presentes os licitantes na sessão; 

 
8.3.4.2 – Se presentes os licitantes e, havendo a concordância dos mesmos, 

poderá haver desistência de apresentação de recursos, como também do 
cumprimento do respectivo prazo. 

 
8.3.5 – À Comissão Permanente de Licitação é facultado solicitar das 

proponentes esclarecimentos com relação aos documentos apresentados, bem como 
promover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a esclarecer a 
instrução do processo. 

 
8.3.6 – As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas 

serão resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, na presença dos 
proponentes. 

 
9 – DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 
9.1 – Na fase de habilitação será julgada inabilitada a proponente que: 
a) deixar de atender a alguma exigência constante do presente edital; 
b) colocar documentos em envelope trocado; 
c) apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de 

ordem formal.  
 
9.2 – Na fase de Proposta para Seleção será julgada desclassificada a 

proponente que deixar de atender a alguma exigência constante deste edital ou que 
estiver em desacordo com o mesmo. 

 
9.3 – Para julgamento das propostas serão utilizados os seguintes critérios: 
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a) Tempo de habilitação como condutor profissional de motocicleta; 
b) Grau de escolaridade; 
c) Pontuação no Registro Nacional de Habilitação; 
d) Tempo de uso e potência da motocicleta a ser vinculada à execução do 

futuro contrato de permissão. 
 
9.4 – Conforme o tempo de habilitação como condutor de motocicleta 

comprovado pelo proponente será atribuído uma pontuação de acordo com a tabela 
abaixo, em um máximo de 20 (vinte) pontos para o quesito, desprezando-se os dias 
que extrapolem os meses completos: 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
0 a 11 meses 0 
12 a 23 meses 2 
24 a 35 meses 4 
36 a 47 meses 6 
48 a 59 meses 8 
60 a 71 meses 10 
72 a 83 meses 12 
84 a 95 meses 14 
96 a 107 meses 16 
108 a 132 meses 18 

Acima de 132 meses 20 
 

9.5 – Conforme o grau de escolaridade comprovado pelo proponente será 
atribuído uma pontuação de acordo com a tabela abaixo, em um máximo de 20 
(vinte) pontos para o quesito: 

 
DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Sem escolaridade ou Ensino Fundamental Incompleto 02 
Ensino Fundamental Completo ou Ensino Médio 
Incompleto 

06 

Ensino Médio Completo ou Ensino Superior 
Incompleto 

12 

Ensino Superior Completo 20 
 

9.6 – Conforme o número de pontos registrados, nos últimos doze meses, em 
nome do proponente, no Cadastro Nacional de Habilitação, oriundos de infrações ao 
Código de Trânsito Brasileiro será atribuído uma pontuação de acordo com a tabela 
abaixo, em um máximo de 20 (vinte) pontos para o quesito: 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
19 Pontos 0 



 

Página 10  
 

Avenida Ariosto da Riva, 3.391, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3512-3100                  
 

18 Pontos 2 
17 Pontos 3 
16 Pontos 4 
15 Pontos 5 
14 Pontos 6 
13 Pontos 7 
12 Pontos 8 
11 Pontos 9 
10 Pontos 10 
09 Pontos 11 
08 Pontos 12 
07 Pontos 13 
06 Pontos 14 
05 Pontos 15 
04 Pontos 16 
03 Pontos 18 
00 Pontos 20 

 
9.7 – Conforme o tempo de uso do veículo vinculado pelo proponente para 

execução do contrato de permissão de serviço público será atribuído  uma 
pontuação de acordo com a tabela abaixo, em um máximo de 12 (doze) pontos para 
o quesito: 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
Zero quilômetro a 11 meses de uso 12 
12 a 23 meses de uso 08 
24 a 35 meses de uso 06 
36 a 47 meses de uso 03 
48 a 60 meses de uso (tempo máximo de uso = 60 
meses) 

01 

 
9.8 – Conforme a potência do veículo vinculado pelo proponente para 

execução do contrato de permissão de serviços público será atribuído uma 
pontuação de acordo com a tabela abaixo, em um máximo de 10 (dez) pontos no 
quesito: 
 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
Potência mínima de 125cc 05 
Potência máxima de 250cc 10 
 

9.9 – A pontuação máxima possível de ser obtida por um licitante é de 82 
(oitenta e dois) pontos. 
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10 – DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 
 

10.1 – De acordo com os critérios estabelecidos no item anterior os licitantes 
serão classificados por ordem decrescente de pontuação. 

 
10.2 – Em caso de empate será feito um sorteio em sessão pública a ser 

realizada na presença de todos os interessados, convocados mediante comunicação 
oficial direta ou por meio de publicação na Imprensa Oficial do Município. 

 
10.3 – Concluído o julgamento das Propostas para Seleção a Comissão 

Permanente de Licitação elaborará ata circunstanciada da Concorrência, e em 
seguida a lerá para todos os participantes, colhendo a assinatura dos seus membros 
e dos licitantes presentes. 

 
10.4 – O proponente vencedor tomará conhecimento do local, dia e hora da 

assinatura do contrato por meio de comunicado por escrito. 
10.5 – Na hipótese de recusa do proponente melhor classificado de confirmar 

sua proposta, a autoridade competente poderá adjudicar o objeto ao segundo 
classificado, e assim sucessivamente, nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, nos termos do art. 64, § 2º da Lei nº 8.666/93, ou ainda optar pela 
revogação da presente Concorrência no interesse da Administração Pública.   

 
10.6 – A apresentação dos envelopes exigidos para este licitação será 

considerada como evidência de que o proponente: 
a) examinou criteriosamente todos os itens do edital, que os comparou entre 

si e obteve da Administração informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de 
apresentá-la; 

b) considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de 
uma proposta para seleção totalmente satisfatória. 

 
11 – DAS FONTES DE RECEITAS 

 
11.1 – O Permissionário terá como fontes de receitas os valores arrecadados 

na exploração dos serviços de transporte individual de passageiros oferecidos ao 
público usuário; 

 
11.2 – Os preços praticados pelo Permissionário serão fixados por decreto do 

Poder Executivo Municipal. 
 

12 – DO VALOR DA OUTORGA 
 
12.1 – O contrato de permissão decorrente desta licitação será isenta de 

pagamento de outorga em virtude de não acarretar ônus para o município, cabendo 
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ao Permissionário realizar os investimentos previstos neste edital e na Lei Municipal 
nº 1.803/2009. 

 
13 – DO PRAZO PARA A EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1 – O Permissionário terá o prazo de 10 (dez) anos para a exploração do 

transporte individual de passageiros de acordo com a Lei nº 1.803/2009. 
 

14 – DA PERMISSÃO 
 
14.1 – Da permissão a ser outorgada ao proponente vencedor constarão, 

dentre outras, além daquelas previstas na Lei nº 1.803/2009, as seguintes 
obrigações: 

a) arcar com as despesas de manutenção e conservação da sua motocicleta e 
do local do seu ponto; 

b) cumprir com todas as exigências legais e técnicas no exercício da atividade 
concedida; 

c) sujeitar-se à permanente fiscalização do Poder Permitente, principalmente 
no que diz respeito à manutenção da limpeza e conservação do ponto e do veículo 
utilizado no transporte individual de passageiros, a qual deverá ser realizada em 
padrão considerado no mínimo satisfatório; 

d) executar os serviços de transporte de passageiros com correção e zelo, 
cumprindo os horários e os itinerários estabelecidos ou solicitados pelo cliente; 

e) estacionar nas paradas solicitadas pelo tempo necessário e suficiente para o 
embarque e desembarque de passageiros, como também para refeição ou lanches 
nos trajetos longos; 

f) não ceder ou por qualquer forma transferir a permissão a terceiros sem 
autorização expressa do Poder Permitente; 

g) cobrar tarifa de transporte de acordo com a tabela oferecida pelo Município 
de Alta Floresta – MT;  

h) explorar os serviços dentro das disposições do Código de Postura Municipal 
e do Código de Trânsito Brasileiro, tratando com urbanidade os usuários e com 
respeito os agentes de fiscalização; 

i) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato de permissão; 

j) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à 
Administração Pública Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato de permissão; 

k) observar rigorosamente as disposições das Leis Nacionais nº 8.666/93 e nº 
8.987/95 e da Lei Municipal nº 1.803/2009. 

 
15 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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15.1 – Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberá 
recurso por parte dos participantes desta Concorrência nos termos do artigo 109 da 
Lei nº 8.666/93. 

 
15.2 – O recurso a que se refere este item deverá ser interposto no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, contados da data de divulgação da decisão da Comissão 
Permanente de Licitação. 

 
15.2.1 – A interposição de recurso será comunicada aos demais licitantes, que 

poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
 
15.3 – O recurso recebido tempestivamente na fase de habilitação e de 

julgamento das propostas terá efeito suspensivo. 
 
15.3.1 – Os demais recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, porém, a 

autoridade competente poderá, por razões de interesse público, atribuir eficácia 
suspensiva ao mesmo; 

 
15.4 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
 

16 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
16.1 – Ao proponente vencedor serão aplicadas as seguintes sanções em caso 

de recusa da assinatura do contrato e pelo inadimplemento de quaisquer de suas 
cláusulas: 

a) Advertência verbal ou escrita; 
b) Multa; 
c) Afastamento do Permissionário do serviço; 
d) Apreensão do veículo; 
e) Suspensão; 
f) Cassação da permissão. 
 
16.1.1 – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente 

de outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições 
contratuais ou condições técnicas estabelecidas consideradas faltas leves. 
 

16.1.2 – Será aplicada multa de 1.000 UPFM ao proponente vencedor no 
caso da recusa para assinatura do contrato de permissão; 
 

16.2 – As multas serão fixadas em base de percentual sobre o valor da 
Unidade de Padrão Fiscal do Município e serão aplicadas de acordo com o disposto 
na Lei nº 1.803/2009. 
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16.3 – De qualquer sanção imposta a Permissionário poderá, no prazo 
máximo de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso ao Poder 
Permitente, devidamente fundamentado; 
 

16.4 – Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades nos casos de 
faltas de maior gravidade: 

a) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 
2 (dois) anos, nos casos de prática de ato lesivo ao patrimônio público; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

c) Perda da permissão para exploração dos serviços. 
 

17. – DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 
 
17.1 – Extinta a permissão retornarão ao Poder Permitente todos os direitos e 

privilégios transferidos conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. 
 
17.2 – Antes da extinção ou do encerramento do contrato de permissão o 

Poder Permitente deflagrará novo procedimento licitatório para a celebração de 
novos contratos de moto táxi. 

 
17.3 – Nos demais casos relativos à extinção da permissão deverão ser 

observadas as disposições da Lei Municipal nº 1.803/2009. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

18.1 – A Administração poderá, no interesse público, revogar a presente 
Concorrência, sem qualquer direito à indenização ou ressarcimento aos participantes, 
ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93; 

 
18.2 – As dúvidas que surgirem em qualquer fase da abertura dos envelopes 

de Documentação de Habilitação e Proposta para Seleção, bem como os casos 
omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, observados os 
preceitos legais pertinentes contidos especialmente nas Leis nº 8.666/93, nº 
8.987/95 e nº 12.009/2009 e na Lei Municipal nº 1.803/2009. 

 
18.3 – Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnico na 

interpretação dos termos deste edital, deverão dirigir-se por escrito à Comissão 
Permanente de Licitação. 
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18.4 – O Permissionário ficará sujeito ao recolhimento dos tributos municipais, 
estaduais e federais, assim como os encargos trabalhistas, previdenciários e outros 
encargos devidos por lei; 

 
 

ALTA FLORESTA – MT, 17 DE JANEIRO DE 2014 
 

 
________________________ 

CELÇO FERREIRA DOS SANTOS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I  –  M INUTA  DE  CONTRATO  
 
CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS PARA EXPLORAÇÃO DO 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE 
PASSAGEIROS, ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ALTA FLORESTA - MT E 
____________________. 
 

O Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, com sede administrativa à Avenida Ariosto da Riva, 3391, Centro, 
CEP 78.580-000, na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ 
/MF sob o nº CNPJ nº. 15.023.906/0001-07, representado neste ato pelo seu 
Prefeito Municipal, Sr. ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta cidade de Alta Floresta – MT, portador da Cédula de Identidade nº 
38036688 SESP/PR e CPF nº. 086.491.288-90, doravante denominado de 
CONTRATANTE, e a empresa ..........., inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº. .......... e 
Inscrição Estadual sob nº. ........., estabelecida a Rua ........, N.º....., Bairro .........., 
representada neste ato por seu proprietário(a) o(a) Sr.(a).............., brasileiro(a), 
portador do RG nº. .......... e do CPF nº. ..........., residente à Rua ......., nº. ........, 
cidade de ................, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente contrato nos termos do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2014, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, ÁREA E PRAZO DA PERMISSÃO 
 
1.1 – O presente contrato tem por objeto a permissão dos serviços públicos 

para exploração do transporte individual de passageiros com moto táxi do Município 
de Alta Floresta – MT; 

 
1.2 – O PERMISSIONÁRIO deverá promover, por solicitação e indicação da 

PERMITENTE, a construção das coberturas de proteção do ponto de parada da 
motocicleta, de acordo com as especificações técnicas fornecidas; 

 
1.3 – O prazo da permissão é de 10 (dez) anos, contados a partir do primeiro 

dia útil subseqüente à assinatura da ordem de início dos serviços objeto do presente 
contrato, estendendo-se até o dia ... do mês de ..... de 20....; 

 
1.4 – Local do ponto de trabalho..................veículo............marca.........ano 

de fabricação.......... nº chassi..........., potência........ nº da CNH........, 
categoria.........prazo de validade......... 
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1.5 – Após o encerramento do prazo da permissão a Administração deverá 
promover novo processo de licitação para a outorga de nova permissão nos termos 
da lei. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO MODO E DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 
 
2.1 – Toda permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, conforme estabelecido em lei, neste edital e no respectivo 
contrato. 

 
2.1.1 – Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade dos preços; 

 
2.1.2 – A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 

equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 
expansão do serviço. 

 
2.1.3 – Os serviços prestados pelo PERMISSIONÁRIO ao público deverão 

ocorrer nas mesmas condições e forma do mercado do ramo, pautando sempre pelo 
respeito aos usuários, zelo, higiene e segurança pelos serviços oferecidos à 
população.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA TARIFA DOS SERVIÇOS 

 
3.1 – As tarifas cobradas pelo PERMISSIONÁRIO para todos os itinerários 

constam da Tabela de Tarifas regulamentada pela PERMITENTE; 
 
3.2 – As tarifas praticadas pelo PERMISSIONÁRIO poderão ser reajustadas 

mediante solicitação acompanhada de planilha de custos de insumos e encargos que 
comprove a real necessidade do reajuste, subordinando-se à análise, estudos e 
concordância da PERMITENTE. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 
4.1 – DO PERMISSIONÁRIO: 
 
4.1.1 – prestar serviço adequado, na forma prevista em Lei, nas normas 

técnicas aplicáveis e no contrato, além das obrigações constantes do edital de 
Concorrência nº 001/2014; 

 
4.1.2 – cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas 

contratuais da permissão; 
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4.1.3 – permitir aos encarregados da fiscalização da PERMITENTE livre acesso, 

em qualquer época aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem 
como a seus registros contábeis; 

 
4.1.4 – captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à prestação do 

serviço; 
 
4.1.5 – cumprir com todas as exigências legais e técnicas no exercício da 

atividade concedida; 
 
4.1.6 – sujeitar-se à permanente fiscalização da PERMITENTE, principalmente 

no que diz respeito à manutenção das instalações, limpeza, higiene e conservação da 
motocicleta utilizada no transporte, a qual deverá ser realizada em padrão 
considerado no mínimo satisfatório; 

 
4.1.7 – não ceder ou por qualquer forma transferir a permissão a terceiros 

sem autorização expressa da PERMITENTE; 
 
4.1.8 – oferecer serviços condizentes com aqueles praticados no mercado da 

região; 
 
4.1.9 – explorar os serviços no prazo estipulado na permissão, sempre 

observando as disposições do Código de Postura Municipal e do Código de Trânsito 
Brasileiro; 

 
4.1.10 – responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais resultantes da execução do presente contrato de permissão; 
 
4.1.11 – responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à 

Administração Pública Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do presente contrato de permissão; 

 
4.1.12 – observar rigorosamente as disposições das Leis Federais nº 8.666/93, 

8.987/95 e 12.009/2009, bem como da Lei Municipal nº 1.803/2009. 
 
4.2 – DA PERMITENTE 
 
4.2.1 – regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua 

prestação; 
 
4.2.2 – aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
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4.2.3 – intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em 
lei; 

 
4.2.4 – extinguir a permissão, na forma prevista no contrato; 
 
4.2.5 – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as 

cláusulas contratuais da permissão; 
 
4.2.6 – zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar 

queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30 (trinta) dias, 
das providências tomadas; 

 
4.2.7 – exigir do PERMISSIONÁRIO o cumprimento das disposições contidas 

na Lei Municipal nº 1.803/2009 com relação ao veículo, aos itinerários e aos demais 
deveres; 

 
4.2.8 – cumprir e fazer cumprir os termos da Lei Federal nº 8.987/95, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e 12.009/2009 e da Lei Municipal nº 1.803/2009 e do presente 
contrato, inclusive no que diz respeito ao acompanhamento, fiscalização e 
atendimento ao usuário; 

 
4.2.9 – aprovar e homologar o reajuste e a revisão do valor da tarifa de 

prestação de serviços, conforme o previsto no presente instrumento. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DA OUTORGA 
 

5.1 – O presente contrato é isento do pagamento de outorga conforme 
definido no edital de Concorrência nº 001/2014. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXPLORAÇÃO DA PERMISSÃO 

 
6.1 – O prazo de exploração dos serviços públicos de transporte individual de 

passageiros objeto da presente permissão é de 10 (dez) anos, contados a partir da 
emissão da ordem de início nos termos da Lei nº 1.803/2009, observadas as 
disposições do edital de Concorrência nº 001/2014. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO 

 
7.1 – Constituem direitos dos usuários: 
 
7.1.1 – exigir a prestação de um serviço em nível adequado pelo 

PERMISSIONÁRIO, de forma a ver atendidas as suas necessidades de higiene, 
limpeza e segurança; 
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7.1.2 – receber as informações necessárias quanto aos serviços concedidos, 
bem como quanto à qualidade dos mesmos; 

 
7.1.3 – o usuário tem a obrigação de zelar pela fiscalização dos serviços, 

denunciando à PERMITENTE os maus tratos que ocorrerem.  
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E DA MULTA 
 
8.1 – Ao PERMISSIONÁRIO serão aplicadas as seguintes sanções pelo 

inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas: 
a) advertência; 
g) Multas; 
h) Afastamento do serviço; 
i) Apreensão do veículo; 
j) Suspensão; 
k) Cassação da permissão. 
 
8.2  – A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de 

outras sanções cabíveis, quando houver descumprimento de condições contratuais 
ou condições técnicas estabelecidas. 
 

8.3  – As multas serão fixadas em base de percentual sobre a UPFM e serão 
aplicadas de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 1.803/2009. 
 

8.4 – De qualquer sanção imposta o PERMISSIONÁRIO poderá, no prazo 
máximo de cinco dias contados da intimação do ato, oferecer recurso à 
PERMITENTE, devidamente fundamentado; 
 

8.5 – As multas previstas nos itens anteriores são independentes e poderão 
ser aplicadas cumulativamente; 
 

8.6 – Poderão ser aplicadas ainda as seguintes penalidades nos casos de 
faltas de maior gravidade: 

a) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, por prazo não superior a 
2 (dois) anos, nos casos de prática de ato lesivo ao patrimônio público; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do infrator, 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

c) Perda da garantia contratual, quando for o caso. 
 

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 
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9.1 – A presente permissão poderá ser extinta por: 
a) Advento do termo contratual; 
b) Encampação; 
c) Caducidade; 
d) Rescisão; 
e) Anulação; 
f) Falência ou falecimento do PERMISSIONÁRIO. 
 
9.2 – Extinta a permissão haverá a imediata assunção do serviço pela 

PERMITENTE, procedendo-se aos levantamentos, às avaliações e liquidações 
necessárias, se houver. 

 
9.3 – Considera-se encampação sem motivo de força maior a retomada do 

serviço pela PERMITENTE durante o prazo da permissão, mediante lei autorizativa 
específica e após prévio pagamento da indenização em dinheiro, observados, ainda, 
os termos do artigo 37 da Lei nº 8.987/95. 

 
9.4 – A inexecução total ou parcial do contrato acarreta, a critério da 

PERMITENTE, a declaração de caducidade da permissão ou a aplicação das sanções 
contratuais, respeitadas as disposições do artigo 27 da Lei 8.987/95, as disposições 
desta cláusula e as normas convencionadas entre as partes. 

 
9.5 – A caducidade da permissão poderá ser declarada pela PERMITENTE 

quando: 
a) o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo 

por base normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço; 

b) o PERMISSIONÁRIO descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais 
ou regulamentares concernentes à permissão; 

c) o PERMISSIONÁRIO paralisar a exploração dos serviços ou concorrer para 
tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou de força maior; 

d) o PERMISSIONÁRIO perder as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido; 

e) o PERMISSIONÁRIO não cumprir as penalidades impostas por infrações, 
nos devidos prazos; 

f) o PERMISSIONÁRIO não atender a intimação da PERMITENTE no sentido 
de regularizar a prestação do serviço; e 

g) o PERMISSIONÁRIO for condenado em sentença transitada em julgado por 
sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. 

 
9.6 – A declaração da caducidade da permissão deverá ser precedida da 

verificação da inadimplência do PERMISSIONÁRIO em processo administrativo, 
assegurado o direito de ampla defesa. 
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9.7 – Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de 
comunicados à PERMISSIONÁRIO, detalhadamente, os descumprimentos contratuais 
referidos nesta cláusula, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões 
apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais. 

 
9.8 – Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a 

caducidade será declarada por decreto da PERMITENTE, independentemente de 
indenização prévia, calculada no decurso do processo, observadas as disposições 
desta cláusula. 

 
9.9 – A indenização de que trata o item anterior será devida na forma do 

artigo 36 da Lei nº 8.987/95 e do contrato, especialmente dos itens desta cláusula, 
descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pelo 
PERMISSIONÁRIO. 

 
9.10 – A indenização de que trata o item anterior será calculada tomando 

como base os investimentos realizados pelo PERMISSIONÁRIO, que não se achem 
ainda totalmente amortizados ou depreciados, descontado do valor da indenização 
devida o montante das multas contratuais e dos danos causados pelo 
PERMISSIONÁRIO. 

 
9.11 – A indenização devida pela PERMITENTE ao PERMISSIONÁRIO será 

paga em moeda corrente nacional, na forma prevista nesta cláusula. 
 
9.12 – Declarada a caducidade, não resultará para a PERMITENTE qualquer 

espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com parceiros ou com empregados do PERMISSIONÁRIO. 

 
9.13 – O contrato de permissão poderá ser rescindido por iniciativa do 

PERMISSIONÁRIO, no caso de descumprimento das normas contratuais pela 
PERMITENTE, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. 

 
9.14 – Na hipótese de rescisão do contrato por inadimplemento contratual da 

PERMITENTE, nos termos do item anterior, a indenização a ser paga por esta deverá 
observar o disposto nesta cláusula, previamente à retomada dos bens reversíveis. 

 
9.15 – Aplicar-se-á, em caso de anulação da permissão, o disposto no art. 59 

e § único da Lei Federal nº 8.666/93, para efeito exclusivo de ressarcimento da 
indenização por motivo não imputável ao PERMISSIONÁRIO, observando-se, ainda, o 
disposto nesta cláusula, quando não houver culpa do mesmo. 

 
9.16 – A permissão poderá ser extinta caso ao PERMISSIONÁRIO venha a ser 

declarada falida ou no caso de extinção do mesmo. 
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9.17 – Neste caso, com relação ao valor, forma de cálculo e procedimento de 
pagamento da indenização devida, aplica-se o disposto nos itens desta cláusula, que 
trata da caducidade da permissão. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS REVERSÍVEIS 
 
10.1 – Findo o prazo da permissão todos os bens fixos instalados que 

compuserem o objeto da Concorrência, que tenham sido custeados pelos cofre 
público, reverterão em favor da PERMITENTE, passando a ser propriedade exclusiva 
do Município de Alta Floresta - MT, aderindo-se ao patrimônio público municipal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
11.1 – O contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº 

8.666/93, com as devidas justificativas conforme a seguir: 
 
11.1.1 – Unilateralmente pela Administração: 
a) Quando houver modificação de itinerário ou acréscimo deste, para melhor 

adequação técnica aos seus objetivos; 
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta 
Lei; 

 
11.1.2 – Por acordo das partes: 
a) Quando necessária a modificação da forma de cobrança da tarifa, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado; 
b) Outros casos previstos na Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
12.1 – A rescisão do presente contrato poderá ocorrer de forma: 
a) Amigável - por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de 

licitação, desde que haja conveniência para a PERMITENTE; 
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do Artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 
c) Judicial - nos termos da legislação processual. 
 
12.2 – O PERMISSIONÁRIO reconhece os direitos da Administração em caso 

de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei nº 8.666/93. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL 
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13.1 – Não haverá recolhimento de garantia para a execução dos serviços por 
parte do PERMISSIONÁRIO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
14.1 - Aplica-se ao presente contrato a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 8.987/95, a 

Lei 12.009/2009 e a Lei Municipal nº 1.803/2009 e suas atualizações, em especial 
aos casos omissos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 
15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Alta Floresta – MT, com 

recusa expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as 
dúvidas oriundas deste contrato. 

 
15.2 - E por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o 

presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual valor e teor e para todos 
os efeitos legais, na presença de 2 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes. 

 
Alta Floresta - MT, ___ de _________ de 2014 

 
 
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 
................................................... 
Prefeito Municipal 
PERMITENTE 
 
Nome: 
PERMISSIONÁRIO 
 

TESTEMUNHAS: 
Assinatura:      Assinatura: 
Nome:       Nome: 
R.G. n°       R.G. n° 
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ANEXO  I I  
 

Número, local e quantidade de moto-taxi por ponto: 
 
 
PONTO LOCAL VAGAS 

01 Supermercado Kinfuku – Avenida Ludovico da Riva Neto 03 
02 Praça Cívica – Avenida Ludovico da Riva Neto 02 
03 Supermercado Del Moro – Avenida Ludovico da Riva Neto  02 
04 Posto Samuca Cidade Alta – Avenida Mato Grosso  03 

  
O local de permanência (ponto do Moto Táxi), será determinado através de 

sorteio entre os licitantes aptos a exercerem a função, será colocado em uma urna o 
número dos pontos correspondentes ao número de vagas disponíveis em cada um. 

 
 Cada Moto-Táxi irá retirar um papel com o número de ponto, este será seu 
local de trabalho.  

 
 
 


