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ESCLARECIMETOS AO EDITAL CONCORRÊNCIA N° 001/2015 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 014/2015 
 

 
 

Referência: Concorrência Pública nº. 01/2015 – Processo Administrativo nº. 014/2015 
– LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDU-
AL DE PASSAGEIROS POR TAXI, NA CIDADE DE CONTAGEM – MINAS GERAIS. 
 
Por escrito, na data de 13-05-15, recebemos a consulta formulada pelo Senhor Arlem 

Moreira Pinto, que solicitava esclarecimentos acerca da exigência contida no item 11.2A 

que exige que a CNH do licitante traga a especificação “exerce atividade remunerada”. 

Justificando que se o requisito fosse exigido somente na Adjudicação o interessado 

evitaria gastos com a substituição da CNH e que alguns deficientes que nunca 

laboraram no ramo teriam que substituir suas CNHs para participarem. E ainda, que há 

um tempo hábil para essa substituição e que muitas vezes a CNH não é da mesma 

localidade da residência do participante o que demandaria mais tempo, motivo pelo qual 

sugere a alteração deste item do edital para que a exigência somente fosse cobrada na 

Adjudicação. 

 

Realmente o edital, em seu item 11, que trata dos documentos de habilitação, traz a 

exigência de que na Carteira Nacional de habilitação dos interessados em obter a 

permissão de taxi esteja contida a observação: “Exerce atividade remunerada”. 

 

Cumpre-nos esclarecer que tal exigência tem como cunho dar cumprimento ao art. 4º 

da Resolução Nº 168, de 14 de dezembro de 2004, do Contran, que regulamenta o art. 

147, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.  

 

No que tange a sua exigência na habilitação, o motivo se dá em face da necessidade de 

que a capacidade de fato e a disponibilidade para o exercício seja comprovada no 

momento que o licitante pleiteia sua permissão e não em momento superveniente, após 

a adjudicação do objeto, assegurando que a Administração trabalhe com mais 

segurança nessa análise para que somente formule proposta aquele que realmente 

pode contratar.  
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Portanto, na medida em que se trata de exigência legal para o exercício da atividade 

licitada, não há justificativa para postergar a análise para o momento da assinatura do 

contrato, devendo a condicionante ser demonstrada para efeitos de participação da 

licitação, ou seja, como requisito de habilitação, nos termos do art. 30, IV da Lei nº. 

8.666/93. 

 

No caso, há temeridade em deixar para depois a possibilidade de um licitante vencedor 

preencher ou não requisito exigido por lei (Resolução Nº 168, de 14 de dezembro de 

2004, do Contran) e considerando que tal requisito demanda análise técnica de 

profissionais credenciados por órgão alheio ao órgão que promove a licitação, não há 

dúvidas quanto à legitimidade da exigência na fase de habilitação. 

 

Registre-se, publique-se e intime-se. 

 

Contagem, 15 de maio de 2015. 

 
 

WOIRON PAULA BARBOSA 
 

 
KÊNIA JANAINA DE SOUSA MADUREIRA SILVEIRA 
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