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Relação de Documentos – Grupo III  

 

Em 23 de dezembro de 2015 a TransCon, na pessoa do seu Presidente, Agostinho 

Fernandes da Silveira, homologou a Concorrência Pública nº. 01/2015, adjudicando-se o objeto 

licitado para os licitantes classificados dentro do número de vagas previstos no edital. 

Torna-se necessário, portanto, dar continuidade ao procedimento para a assinatura do 

contrato administrativo de permissão, nos termos do item “18” do Edital de Licitação. Dessa forma, 

a partir da publicação, abre-se o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar a documentação 

prevista no edital e o veículo para a vistoria.  

Nesse sentido, devem ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, “C”, “D” ou “E”; com a 

observação: “Exerce atividade remunerada”; 

b) Certidão de Quitação Eleitoral; 

c) Prova de inscrição e regularidade no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), emitido 

pelo site da Receita Federal do Brasil; 

d) Certificado de Reservista ou equivalente (caso aplicável); 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio; 

f) Atestado Médico de sanidade física e mental com nome do médico e número de CRM 

legíveis, indicando capacidade plena para o exercício de serviço de transporte 

profissional de passageiros, emitido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes da 

data convocação para a assinatura do contrato; 

g) Certidões negativas de distribuição de feitos criminais, emitidas pela Justiça Federal 

e pela Justiça Estadual, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Juizado Especial Criminal, 

todas da Comarca do domicílio do licitante; 

h) Certificado de aprovação em curso de relações humanas, direção defensiva, 

primeiros socorros, mecânica e elétrica básica de veículos, promovido por entidades 

reconhecidas e com conteúdo curricular aprovado (prazo máximo de 5 anos); 

I) Comprovante de recolhimento da contrapartida, nos termos do item “14” do Edital. A 

contrapartida deverá ser paga mediante depósito identificado, TED ou DOC para o 

Banco: 104 (Caixa Econômica Federal), Agência: 0893, C/C: 149-5, Operação: 006, 

Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, CNPJ: 08.435.854/0001-

02; 

j) Comprovante de inscrição como segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social 

– INSS, nos termos doa RT. 3º, V da Lei nº. 12.468/11. 

h) Nota fiscal do veículo; 
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i) Caso o licitante seja permissionário, autorizatário ou concessionário de serviços de 

Táxi no Município de Contagem ou em outro Município, deverá apresentar instrumento 

que demonstre o rompimento do vínculo.  

 

A vistoria do veículo e a entrega dos documentos descritos acima deverão ser 

previamente agendadas na Diretoria de Transportes Especiais, pelo telefone (31) 3363.5561, 

ficando os agendamentos restritos ao número de 30 (trinta) por dia. Na vistoria será verificada a 

pertinência do veículo com a proposta técnica, bem como o cumprimento do Capítulo V do 

Regulamento dos Serviços de Táxi (inclusive quanto ao licenciamento no Município de Contagem), 

ficando, desde já, consignado que para efeitos de comprovação da cilindrada do motor serão 

aceitos veículos que na descrição técnica possuam acima de 1.350 (mil trezentos e cinquenta) 

cilindradas, em razão do arredondamento para 1.400 (mil e quatrocentas) cilindradas.  

No ato da vistoria será agendada data para a assinatura do contrato e entrega da 

autorização de tráfego. Importante salientar que após a assinatura do contrato os permissionários 

terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a instalação do sistema de monitoramento e 

rastreamento estabelecido na Portaria TransCon nº. 13/2015, podendo ser determinada a 

caracterização para a identificação visual dos veículos integrantes do sistema de táxi municipal, 

nos termos de regulamentação a ser expedida pela Transcon.  

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.  

 

Atenciosamente,  

 

Agostinho Fernandes da Silveira 

Presidente da TransCon 

 

 


