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ATA DA SESSÃO DE REABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS 

REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 012/2013 

 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2013, às 09h, reuniu-se novamente a 

Comissão de Licitação, constituída pela Portaria n° 011/2013, conforme disposto 

nos arts. 1° e 3° e seu Parágrafo único, do Decreto Municipal nº 794, de 

07/02/2013, para proceder à continuação dos trabalhos licitatórios da Concorrência 

Pública n.º 012/2013, objeto do processo n.º 53092616/2013, oriundo da Secretaria 

Municipal de Transito, Transporte e Mobilidade - SMT, destinado selecionar as 

melhores propostas para a Permissão de Serviço de Táxi a 350 (trezentos e 

cinquenta) pessoas físicas, sendo 17 (dezessete) para candidatos portadores de 

necessidades especiais, que receberão a delegação através do Contrato de 

Permissão, para Serviço Público de Transporte Individual, por táxi, no município 

de Goiânia, nos termos fixados na Lei Municipal n° 8.277/2004. No endereço, 

prazo e horário estabelecidos nos dados do Edital, a Comissão deu início aos 

trabalhos recebendo os envelopes contendo as propostas técnicas e os documentos 

de habilitação de 1002 (um mil e dois) candidatos. Finalizado o prazo para 

recolhimento dos envelopes de Proposta Técnica e Habilitação, a Comissão 

contabilizou um total de 1941 (um mil novecentos e quarenta e um) participantes. 

Conforme dispõe item 10.2 do Edital, serão sorteados 3 (três) pessoas, dentre 

aqueles que se manifestaram em participar do sorteio, para compor uma comissão 

representativa dos demais licitantes, onde irão auxiliar a Comissão de Licitação na 

verificação e rubrica das Proposta Técnica e dos documentos de Habilitação. 

Informamos que os demais interessados em acompanhar o procedimento também 

poderão comparecer nas sessões. A Comissão de Licitação informa que no dia 11 

(onze) de setembro de 2013, às 09h irá iniciar a abertura dos envelopes de proposta 

técnica, onde todos os demais interessados em acompanhar o procedimento 
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também poderão comparecer. Nada mais havendo a relatar, esta Comissão encerra 

os trabalhos com a lavratura desta ata que após lida e achada em conforme, vai 

assinada pelos membros da Comissão. Segue em anexo a relação dos candidatos 

que apresentaram os envelopes contendo as propostas técnicas e os documentos. 

Esta ata será afixada no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios 

desta Comissão, e disponibilizada no site desta Prefeitura, para conhecimento dos 

interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei. 

 

 

Francisco Ewerton de Fleury Cura                              Maria do Carmo Marques de Sousa 
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