
ANEXO IV 
Concorrência Pública nº 005/2014 

 
MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO 

 
TERMO DE PERMISSÃO PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
REGULAR DE TRANSPORTE 
RODORIARI INDIVIDUAL DE 
PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE 
JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO – 
MOTO-TÁXI. 

 
PREÂMBULO 

 
Aos _________ dais do mês de ________de 2014, pelo presente instrumento e a 
melhor forma de direito, O MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o n.º 
15.359.201/0001-57, com sede administrativa na Avenida Hitler Sansão, 
N.º240, Centro, na cidade de Juína -MT, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, HERMES LOURENÇO BERGAMIM, brasileiro, casado, 
Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade n.º 2003502-0-
SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o n.º 340.434.891-53, residente e 
domiciliado na Avenida 09 de Maio, n.º 451, Centro, no Município de 
Juína - MT, doravante denominado PERMITENTE, e, de outro lado, 
(qualificações pessoa física ou jurídica), doravante denominado 
PERMISSIONÁRIO, (neste ato representada por seu Titular 
(qualificações) – se pessoa jurídica), têm entre si, celebrado o presente 
TERMO DE PERMISSÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 
REGULAR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS 
DO MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO - MOTO-TÁXI, com 
fundamento no art. 175, caput, da Constituição Federal, no inciso V, do art. 14 
da Lei Orgânica do Município de Juina, nas Leis Federais nº 8.666/93 e suas 
alterações, nº 8.987/95 e nº 9.074/95, na Lei Municipal nº 744/04, nos 
demais Regulamentos que regem o Transporte Rodoviário Individual de 
Passageiros do Município e Juina, Estado de Mato Grosso – MOTO-TÁXI e na 
Concorrência Pública nº ......../2014 e conforme as clausulas e condições 
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 



O presente TERMO tem por objeto a PERMISSÃO da prestação do SERVIÇO 
PÚBLICO REGULAR DE TRANSPORTE RODORVIÁRIO INDIVIDUAL DE 
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO - 
MOTO-TÁXI, para uma vaga no PONTO __________, localizado na -
___________________, sob a fiscalização e regulamentação do PERMITENTE, 
ou outro órgão ou entidade da Administração Pública de Juina-MT, para este fim 
designado. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
Aplicam-se este TERMO DE PERMISSÃO, como se nele transcritos, todas as 
disposições previstas na  Lei Municipal nº 744/2004, que Instituiu o MOTO-
TÁXI nas modalidades de serviço público de transporte individual de passageiros 
do município de Juina-MT, no Edital da Concorrência Pública nº ......../2014  e 
nos Regulamentando pertinentes em vigor.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA PERMISSÃO 

A PERMISSÃO será outorgada em caráter personalíssimo, precário, 
impenhorável, incomunicável e intransferível causa mortis, sendo vedada a sub-
PERMISSÃO e permitida permuta exclusivamente nos casos estabelecidos no 
Edital e nos Regulamentos emanados do PERMITENTE. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO 

O PERMISSIONÁRIO será remunerado pelo pagamento de tarifas pelos 
usuários, no valer unitário de R$_________(__________), fixada pelo 
PERMITENTE. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O PERMISSIONÁRIO reconhece que o valor unitário da tarifa mencionado nesta 
cláusula é suficiente para a adequada prestação do serviço e a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro desta PERMISSÃO. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
O valor da tarifa dos serviços de transporte de MOTO-TÁXI será revisado pelo 
PERMITENTE, anualmente, através de Decreto, de acordo com a política tarifária 
que melhor represente o interesse loca do Município. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DO SERVIÇO 

O PERMISSIONÁRIO compromete-se com a regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, higiene e conforte, atualidade e aperfeiçoamento do serviço, 
mas mesmas condições oferecidas em sua proposta, sujeitando-se às modificações 
quantitativas e qualitativas no objeto contratual determinadas pelo PERMITENTE. 
 



PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As qualificações técnicas dos veículos constantes no Edital de licitação podem ser 
alteradas pelo PERMITENTE em função do interesse público, bem como quando 
da ocorrência de alteração de cunho legal ou regulamentar. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A comunicação entre o PERMITENTE e o PERMISSIONÁRIO será feita 
diretamente no Departamento de Trânsito Municipal, mediante carta com aviso de 
recebimento ou outro meio hábil a comprovar sua efetivação. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
O PERMISSIONÁRIO devera manter seu endereço e dos Moto-taxistas 
atualizados junto ao Departamento de Trânsito Municipal, sendo desnecessárias as 
intimações pessoais e bastante o envio de carta com aviso de recebimento para o 
endereço constante do respectivo cadastro. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Incumbe ao PERMITENTE, sem prejuízo da legislação aplicável: 
 
a) fiscalizar, permanentemente, a exploração dos serviços permitidos; 
 
b) aplicar as penalidades previstas na legislação em vigor, no Edital, no presente 
TEMO DE PERMISSÃO e nos demais Regulamento; 
c) intervir na PERMISSÃO, nos casos e nas condições previstos na legislação em 
vigor, no Edital, no presente TERMO DE PERMISSÃO e nos demais 
Regulamento; 
d) definir os reajustes das tarifas e proceder a revisão das mesmas, na forma e 
condições estabelecidas na legislação em vigor, no Edital, no presente TERMO DE 
PERMISSÃO e nos demais Regulamento; 
e) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares da 
PERMISSÃO  e as clausulas deste TERMO DE PERMISSÃO; 
f) zelar pela boa qualidade do serviço; 
g) receber, apurar e promover a solução das reclamações dos usuários, quando 
julgadas procedentes; 
h) estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação e conservação 
do meio ambiente; 
i) incentivar a competitividade; 
j) estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses 
relativos ao serviço; 
k) realizar, através de órgãos ou entidades competentes, constante ação 
fiscalizadora sobre as condições dos veículos, podendo, em qualquer tempo e 
independentemente da vistoria ordinária prevista na legislação de trânsito, realizar 
inspeções e vistorias nos veículos, determinando, se observada qualquer 



irregularidade quanto às condições de funcionamento, higiene, conforto e 
segurança, sua retirada de operação, até que sejam sanadas as deficiências. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DOS DIREITOS DO PERMISSIONÁRIO 

São direitos do PERMISSIONÁRIO, alem do disposto na legislação vigente e 
regulamentos: 
 
a) receber a Ordem de Serviço no prazo não superior a trinta dias da data de 
publicação do extrato do presente TERMO DE PERMISSÃO. 
b) Receber dos usuários o valor das tarifas relativas ao serviço permitido. 
c) Ter preservado o equilíbrio econômico-financeiro da PERMISSÃO. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONARIO 
São obrigações do PERMISSIONÁRIO, alem do disposto na legislação vigente e 
regulamentos: 
 
I – aceitar plenamente que a exploração dos serviços que lhe é outorgada por este 
TERMO DE PERMISSÃO será realizada como função de utilidade pública 
prioritária, comprometendo-se que quaisquer outras atividades complementares, 
acessórias ou de projetos associados, relacionadas aos serviços objeto deste 
TERMO DE PERMISSÃO, somente serão exercidas após previa autorização do 
PERMITENTE e desde que as receitas auferidas, que deverão ser contabilizadas 
em separado, sejam destinadas a favorecer a modicidade das tarifas do serviço de 
transporte rodoviário, aqui contratado. 
 
II – disponibilizar, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Serviço, o veiculo necessário à adequada prestação de 
serviço, com as especificações e condições assumidas no processo licitátorio, sob 
pena de ter revogada a PERMISSÃO, na forma da lei. 
 
III – fazer e manter seguro de responsabilidade cível no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) para cobertura de caso de morte ou invalidez acidental e, no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para despesas medicas e hospitalares, por 
veiculo, em favor dos usuários, condutores e terceiros. 
 
IV – prestar serviço adequado, na forma prevista em normas legais, 
regulamentares e pactuadas, e em especial no Regulamento, nas ordens de 
serviço e no respectivo TERMO DE PERMISSÃO. 
 
V – submeter-se à direção e fiscalização do Departamento Municipal de Trânsito, 
ou outro órgão ou entidade da Administração Pública para este fim designado, 



facilitando-lhes a ação e cumprindo as suas determinações, especialmente no 
correto fornecimento e atendimento de informações, dados, planilhas de custo, 
fontes de receitas principal, alternativa, acessória, complementar ou global, 
documentos e outros elementos, sempre na forma, prazo e periodicidade 
requisitados. 
 
VI – manter sob a sua guarda e responsabilidade toda a documentação atinente à 
atividade operacional, à inteira disposição da fiscalização do Departamento 
Municipal de Trânsito, ou outro órgão ou entidade da Administração Pública para 
este fim designado; 
VII – manter as características fixadas pelo PERMITENTE para o veiculo, coletes, 
nos temos das normas legais e regulamentares pertinentes. 
 
VIII – apresentar seu veiculo para inicio de operação em condições de segurança, 
conforto e higiene, bem como atender as especificações, normas e padrões 
técnicos estabelecidos pelas normas legais, regulamentares e pactuadas 
pertinentes. 
 
IX – manter em serviço somente o condutor cadastrado do Departamento 
Municipal de Trânsito, ou outro órgão ou entidade da Administração Pública para 
este fim designado; 
 
X – efetuar o reabastecimento e manutenção em locais apropriados, e sem 
passageiros a bordo. 
 
XI – não operar com veiculo que esteja derramando combustível ou lubrificantes 
na via pública e terminais rodoviários ou com ameaça de apresentar defeito. 
 
XII – tomar as providências necessárias com relação aos condutores Moto-taxistas 
que, comprovadamente, não atenda satisfatoriamente aos usuários e à fiscalização 
do PERMITENTE; 
 
XIII – cumprir as determinações do PERMITENTE para testes de novas 
tecnologias e equipamentos.  
 
XIV – responder por todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e 
previdenciária, bem como pelos encargos oriundos de normas regulamentares 
estabelecidas pelo PERMITENTE. 
 
XV – apresentar semestralmente ao PERMITENTE declaração de que seu veiculo 
esta em perfeitas condições de segurança, conforto e uso para operar; 
XVI – permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, 
ao veiculo vinculado à PERMISSAO, bem como ao seus registros contáveis, 
administrativos, técnicos, econômicos, e financeiros; 



 
XVII – pagar o Alvará de Funcionamento e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza – ISSQN, bem como fazer o recolhimento previdenciários, conforme 
determina a legislação aplicável. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No caso de acidente, o PERMISSIONÁRIO fica obrigado a: 
 
I – adotar as medidas necessárias visando prestar imediata e adequada 
assistências aos usuários e condutores; 
 
II – comunicar, por escrito, o fato ao órgão ou entidade do PERMINTENTE, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, iniciando as circunstâncias e o loca do 
acidente, alem das medidas adotadas para atendimento do disposto no inciso 
anterior; 
 
III – manter, pelo período de 1 (um) ano, os dados do equipamento registrador 
instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou de outro dispositivo eletrônico 
com tal finalidade, do veiculo envolvido no acidente devidamente arquivados, em 
perfeito estado de conservação, podendo os mesmos serem requisitados pelo 
PERMITENTE. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Quaisquer normas, instruções ou determinações, de caráter geral e aplicáveis ao 
PERMISSIONÁRIO pela exploração do serviços públicos, expedidas pelo 
Departamento de Trânsito Municipal, aplicar-se-ão automaticamente, a elas 
submentendo-se o PERMISSIONÁRIO, como condições implícitas deste TERMO 
DE PERMISSÃO. 

 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os casos omissos, posteriores à assinatura do presente TERMO DE PERMISSÃO, 
deverão ser normalizados através de Instrução Normativa a ser emanada do 
PERMITENTE, ou outro instrumento normativo de órgão ou entidade da 
Administração Pública designado. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
FORMAS DE FISCALIZAÇÃO 

O cumprimento do serviço será acompanhado pelo Departamento de Transito 
Municipal, diretamente ou através de outro órgão ou entidade de Administração 
Pública para este fim designado, através da fiscalização e pelos documentos 
emitidos pelo PERMISSIONÁRIO.  

 
 



PARÁGRAFO PRIMEIRO 
A instalação de equipamentos de segurança e controle no veiculo é obrigatória, 
desde que é exigida pelo PERMITENTE ou imposta pelo Código de Trânsito 
Brasileiro. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Para inicio da operação, o PERMITENTE fará vistoria do veiculo para a 
comprovação das características e qualificações técnicas fixadas neste TERMO DE 
PERMISSÃO a fim de vincula-lo ao serviço. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Sempre que for exigido, o PERMISSIONÁRIO apresentara o veículo para 
vistoria. 

CLÁUSULA NONA 
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

São direitos do usuário dos serviços: 
 
I – ser transportado em condições de segurança, higiene e conforto, do inicio ao 
termino da prestação do serviço; 
 
II – ter assegurada a prestação do serviço, mediante pagamento da tarifa; 
 
III – ser atendido com urbanidade, pelo PERMISSIONÁRIO, ou seu condutor 
Moto-taxista; 
 
IV – ser auxiliado no embarque e desembarque pelo PERMISSIONÁRIO, ou seu 
condutor Moto-taxista, em especial quando se tratar de senhoras, pessoas idosas 
ou com dificuldade de locomoção; 
 
V – receber informações sobre as características do serviço, tais como temo da 
prestação, localidades atendidas e outras de seu interesse; 
 
VI – ter sua bagagem transportada, observando o que dispõe a Lei nº 744/2004 
e o Código de Trânsito Brasileiro, e demais normas legais e regulamentares; 
 
VII – pagar a tarifa correta fixada para o serviço utilizado, bem como receber 
eventual troco em dinheiro. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO 
O PERMISSIONÁRIO poderá recusar o embarque ou determinar o desembarque 
do usuário, em local seguro e adequado, quando o mesmo: 
 
I – não se identificar, quando exigido; 
 



II – encontrar-se em estado de embriaguez; 
 
III – encontrar-se em trajes manifestamente impróprios ou ofensivos a moral 
pública; 
 
IV – recusar a usar o capacete; 
 
V – portar arma de fogo ou de qualquer natureza, salvo legalmente autorizado; 
 
VI – pretender transportar, com bagagem, objeto acima do peso permitido ou 
produtos que, pelas suas características, sejam considerados perigosos ou 
representem riscos para os demais passageiros, nos temos da legislação especifica 
sobre Transporte Rodoviário de Cargas Perigosas; 
 
VII – pretender transportar animais domésticos ou selvagens, em desacordo com 
as disposições legais e regulamentares próprias; 
 
VIII – conduzir objetos de dimensões e acondicionamentos incompatíveis com o 
transporte de MOTO-TÁXI. 
 
IX – incorrer em comportamento incivil; 
 
X – comprometer a segurança e o conforto do veículo; 
 
XI – usar aparelhos sonoros durante a prestação do serviço de transporte; 
 

CLAÚSULA DÉCIMA 
DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO E DA RECOMPOSIÇÃO TARIFARIA  

 
Considera-se para efeitos deste TERMO DE PERMISSÃO: 
 
I – reajuste de tarifa e alteração periódica de seu valor unitário para compensar 
exclusivamente os efeitos das variações inflacionarias ocorridas no respectivo 
período. 
 
II – repactuação da tarifa a revisão periódica de seu valor unitário em decorrência 
do reexame das condições pactuadas, tendo em vista, entre outros fatores, os 
reais encargos da PERMISSÃO e os ganhos de produtividade. 
 
III – recomposição da tarifa a revisão extraordinária de seu valor unitário, para 
mais ou para menos, em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
conseqüências incalculáveis, independentes da vontade das partes e 
independentes de variações inflacionarias, que venham a causar modificação 



excessiva no equilíbrio econômico-financeiro da PERMISSÃO, nos termos do art. 
65, II, “d” da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O valor da tarifa é preservado pelas regras de reajuste, repactuaçao e 
recomposição previstas neste TERMO DE PERMISSÃO e nas normas vigentes à 
época de cada reajuste, repactuaçao e recomposição, com a finalidade de que seja 
assegurada, em caráter permanente, a manutenção do inicial equilíbrio econômico 
e financeiro do TERMO DE PERMISSÃO. Sempre que forem atendidas as 
condições deste TEMO DE PERMISSAO, considerar-se-á mantido seu equilíbrio 
econômico e financeiro. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Serão admitidas, podendo ser consideradas na repactuação e na recomposição da 
tarifa, outras fontes de remuneração provenientes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, inclusive provenientes de 
transporte de encomendas, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a 
modicidade das tarifas, desde que previamente analisado e deferido pelo 
PERMITENTE. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Os valores das tarifas serão reajustados com periodicidade anual, de acordo com a 
política tarifaria que melhor represente o interesse loco do Município, e com base 
na correção monetária dos custos apurada segundo o Índice de Reajuste do Preço 
Tarifário Municipal – IRPTM, que será formulado pelo PERMITENTE, 
considerando o Índice de Preços do Consumidor Amplo -  INPA – número índice 
calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 
e a variação percentual acumulada do Índice de Preços dos Combustíveis – 
número índice calculado a partir dos preços médios dos Combustíveis ao 
consumidor, divulgados pela Agencia Nacional do Petróleo (ANP).  
 

PARÁGRAFO QUARTO 
Fica estipulado o mês de março de cada ano como a data-base para o 
reajustamento da tarifa, sendo que o preço da tarifa fixado neste TERMO DE 
PERMISSÃO somente poderá ser reajustada a partir de 2015. 
 

PARÁGRAFO QUINTO 
O PERMITENTE procederá de ofício, através de Decreto, a repactuação da tarifa 
alterando-a para mais ou para menos, considerando as modificações na estrutura 
tarifária. 

PARÁGRAFO SEXTO 
A primeira repactuação de tarifa será procedida um ano após o segundo reajuste 
anual concedido, sendo que a partir desta primeira repactuação as subseqüentes 
serão realizadas a cada 3 (três) anos e, por ocasião da repactuação de tarifa não 
haverá reajusto anual. 



PARÁGRAFO SÉTIMO 
A recomposição da tarifa poderá ser feita de oficio ou mediante solicitação do 
interessado, devidamente acompanhada de todas a documentação comprobatória 
de fatos alegados, sujeita a analise e aprovação do Departamento de Trânsito 
Municipal, e em conformidade com as previsões legais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO 

 
Extingue-se a PERMISSÃO, por: 
 
I – Renúncia; 
II – Caducidade; 
III – Revogação; 
IV – Anulação; 
V – Falecimento, invalidez permanente ou incapacidade declarada judicialmente do 
PERMISSIONÁRIO. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Renúncia é o ato formal do PERMISSIONÁRIO através do qual este declara não 
mais ter interesse na execução do serviço objeto da PERMISSÃO, sendo de 
caráter irretratável e o produzira efeito 30 (trinta) dias após sua apresentação 
por escrito ao Departamento de Trânsito Municipal, ficando, durante este prazo, o 
PERMISSIONÁRIO obrigado a manter a regular prestação do serviço. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Caducidade é a extinção da PERMISSÃO por ato do PERMITENTE, ocasionada 
por inadimplemento do PERMISSIONÁRIO ou supressão de requisito 
indispensável à manutenção da PERMISSÃO, inexecução total ou parcial do 
TERMO DE PERMISSÃO acarretará, a critério do departamento de Trânsito 
Municipal, a declaração da caducidade da PERMISSÃO ou a aplicação de 
sanções, nos termos do Regulamento e demais normas legais, regulamentares e 
pactuadas. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
A caducidade da PERMISSÃO poderá ser declarada pelo Departamento de 
Trânsito Municipal quando: 
 
I – o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por 
base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do 
serviço; 
 



II – o PERMISSIONÁRIO descumprir as obrigações decorrentes deste TERMO 
DE PERMISSÃO ou disposições legais ou regulamentares concernentes à 
PERMISSÃO; 
 
III – o PERMISSIONÁRIO paralisar o serviço ou concorrer para tanto, 
ressalvadas as hipóteses decorrentes no caso fortuito ou força maior; 
 
IV – o PERMISSIONÁRIO perder as condições econômicas, técnicas ou 
operacionais para manter a adequada prestação do serviço permitido; 
 
V – o PERMISSIONÁRIO não cumprir as penalidades impostas por infrações, 
nos devidos prazos; 
 
VI – o PERMISSIONÁRIO não atender a intimação do Departamento de 
Trânsito Municipal no sentido de regularizar a prestação do serviço; 
 
VII – o PERMISSIONÁRIO for condenado em sentença penal transitada em 
julgado; 

PARÁGRAFO QUARTO 
A declaração da caducidade da PERMISSÃO será precedida de processo 
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa e, uma vez 
declarada, não resultara para o PERMITENTE qualquer espécie de 
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos 
com terceiros ou com empregados do PERMISSIONÁRIO. 

 
PARÁGRAFO QUINTO 

Revogação é a extinção da PERMISSÃO por ato do Departamento de Trânsito 
Municipal, por motivo de conveniência ou oportunidade, ao passo que, a anulação 
é a invalidação da PERMISSÃO, por ato do Departamento de Trânsito Municipal 
ou do Poder Judiciário, em virtude de ilegalidade ou defeito em sua formalização. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DOS VEÍCULOS 

Os veículos utilizados na prestação de serviço ora citado terá a capa do assento 
padronizada na cor ”Laranja”, devendo estar em perfeito estado de conservação, 
e funcionamento e higiene, portando os seguintes exigências: 
 

a) Certificado de Registro do Veículo que será utilizado na prestação do serviço 
público permitido, em nome da pessoa jurídica LICITANTE; 

 
b) Com cilindrada mínima de 100cc e máxima de 250cc, e que esteja em 

perfeitas condições de circulação; 
 



c) Com ano de fabricação a partir de 1997 e licenciado no Município de Juina-
MT; 

 
d) Dotados de equipamentos originais de fábrica, conforme dispõe o Código de 

Transito Brasileiro, legislação complementar e resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN e do Departamento Nacional de Trânsito 
– DENATRAN; 

 
e) Suportes para os pés do passageiro e cinto de assento ou alças metálicas 

para o seu apoio; que deverão estar devidamente anexados aos veículos na 
data em que efetivamente serão utilizados para prestar o serviço de Moto 
táxi;  

 
f) Cano de descarga com a lateral exposta revestida com material isolante 

para evitar queimaduras ao passageiro; que deverão estar devidamente 
anexados aos veículos na data em que efetivamente serão utilizados para 
prestar o serviço de Moto-Táxi;  

 
g) 02 Espelhos retrovisores; 

 
h) Para-barros dianteiro e traseiro; que deverão estar devidamente anexados 

aos veículos na data em que efetivamente serão utilizados para prestar o 
serviço de Moto -Táxi; 

 
i) Mata-cachorro; dianteiro e traseiro, que deverão estar devidamente 

anexados aos veículos na data em que efetivamente serão utilizados para 
prestar o serviço de Moto- Táxi, sendo que tal exigência não atinge as 
motocicletas que em razão do modelo de fabrica não comporta a utilização 
de tal acessório; 

 
j)Banco laranja; 
 
k)adesivo nas motos, todas iguais no tanque e carenagem; 
 
L) Placa vermelha; 
 
m)Todos os dispositivos de segurança e demais equipamentos exigidos para 
motocicletas pelo Código Nacional de Trânsito; 
- coletes cada ponto com a sua cor. 
 
n – os acessórios previstos nos itens e, f, g, h, i, k do caput desta cláusula, serão 
de exigência imediata e obrigatória para liberação do alvará e, constituem 
condição sine qua non para exercício da atividade. 

 



PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O cumprimento do disposto neste artigo será averiguado mediante vistoria prévia 
efetuada pelo Departamento de Trânsito Municipal por ocasião do cadastramento 
e, permanentemente, por ações rotineiras da fiscalização mantida pelo referido 
órgão. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
Os veículos em operação no serviço de MOTO-TÁXI poderão circular livremente a 
procura de passageiros, podendo, quando solicitados, parar em qualquer local para 
embarque e desembarque dos mesmos, respeitadas a sinalização e as normas 
gerais de trânsito vigente. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO 
Poderá, facultativamente, se resguardadas a segurança e comodidade do condutor 
e do usuário ser acoplado à parte anterior dos veículos o equipamento conhecido 
como “churrasqueira”, destinada ao transporte de pequenos volumes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DOS COLETES 

Cada moto-taxista que exercer a prestação do serviço de MOTO-TÁXI deverá 
possuir 02 (dois) coletes de identificação de acordo com o Ponto onde esta 
lotado,(cada ponto com sua cor) constando porem o numero da matricula do 
condutor em locar de “fácil visualização”. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O tecido, cores, identificação e demais características dos coletes do moto-taxistas 
estão previstos no Decreto, que regulamente o Procedimento Licitatório e o 
Serviço Público Regular de Transporte Rodoviário Individual de Passageiros do 
Município de Juina, Estado de Mato Grosso – MOTO-TÁXI. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
A confecção dos coletes é de inteira responsabilidade dos moto-taxistas não 
vinculados, sendo das empresas pressionarias quanto aos vinculados, bem como 
destas a fiscalização do seu uso. 
 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

É vedada à reprodução de coletes por terceiros; sendo somente autorizada pelo 
condutor ou pela empresa permissionárias a confecciona-los, as suas expensas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO 
O uso do colete é obrigatório pelo moto-taxista quanto da prestação do serviço 
público de MOTO-TAXI,sob pena de sanções previstas na presente  Lei. 
 



CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS INFRAÇÕES, PENALIDADES E DA APURAÇÃO 

As infrações e respectivas penalidades, bem como os procedimentos 
Administrativo que devera ser adotado para a sua apuração, com respeito ao 
Serviço Público Regular de Transporte Rodoviário Individual de Passageiros do 
Município de Juina, Estado de Mato Grosso – MOTO-TÁXI, são os dispostos nos 
artigos 24 a 83 da Lei nº 744/2004, e nos demais regulamentos em vigor. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA 

DO FORO 
Fica eleito o foro do Município de Juina-MT para dirimir as controvérsias 
emergentes e remanescentes neste TERMO DE PERMISSÃO, desde que 
esgotadas todas as vias amigáveis e administrativas necessárias à composição do 
litígio. 

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Ao PERMITENTE, diretamente, e/ou ao Departamento de Trânsito Municipal, 
como órgão coordenador e fiscalizador do serviço de MOTO-TÁXI, competem à 
execução deste TERMO DE PERMISSÃO, sendo que os casos omissos e 
remanescentes da presente Lei serão dirimidos por aquele através de Decreto 
Municipal. 

PARÁGRAFO ÚNICO 
O PERMITENTE reserva-se do direito, por razões de interesse público, 
conveniência e oportunidade, bem como com base no principio da legalidade, de 
fazer quaisquer alterações nas claúsulas do presente TERMO DE PERMISSÃO, 
seja antes seja depois da sua assinatura, sem que tal fato gere a indenizações 
para o LICITANTE. 

CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA 
DAS ASSINATURAS 

Assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam e rubricam todas as 
folhas em _____vias deste TERMO DE PERMISSÃO, de igual forma e teor 
revestindo-o com eficácia jurídica, juntamente, com 2 (duas) testemunhas 
instrumentárias. 

Juina-MT,_____ de __________de 2014. 
                                     

     MUNICIPIO DE JUINA                                               Nome :..................                       
 CNPJ Nº 15.359.201/0001-57                                         CPF.........................    
             PERMITENTE                                                      PERMISSIONARIO 
HERMES LOURENÇO BERGAMIM 
          Prefeito Municipal 

 
TESTEMUNHAS: 
Valdoir Antonio Pezzini                            Antonio de Oliveira 
CPF/MF n.º771.046.411-49        CPF/MF n.º349.413.808-78  

 


