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ATA DA SESSÃO DO SORTEIO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 012/2013 

 

 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro 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, Decreto 

Municipal nº 4397, de 10/2013 e Decreto Municipal nº 4778, de 11/2013, para proceder ao 

sorteio dos licitantes empatados na 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. A presente licitação teve sua sessão de 

abertura no dia 09/09/2013, com continuidade no dia 10/09/2013, momento em que a 

Comissão recebeu os envelopes contendo as propostas técnicas e os documentos de 

habilitação. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão declarou aberto o prazo para 

interposição de recursos, sendo os mesmos analisados. Assim, a Comissão julgou os 

recursos, gerando uma nova listagem de classificação dos licitantes para o presente certame. 

A presente sessão conta com a presença da Sra. Patrícia Pereira Veras, Secretária Municipal 

de Trânsito, Transporte e Mobilidade. Antes do início dos sorteios o Presidente da 

Comissão Geral de Licitação informou aos presentes como seria realizado o sorteio, 

esclarecendo que o mesmo se daria entre os grupos de empatados, ou seja, primeiramente, o 

sorteio se dará entre os empatados que estão classificados em primeiro lugar, depois os que 

estão empatados em segundo e assim sucessivamente. Ao final, foram sorteados todos os 

licitantes empatados, sendo gerada uma lista final de ordem do lote 01, lote 02 e Portadores 

de Necessidades Especiais, que segue em anexo, como parte integrante desta ata, que será 

utilizada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade para a convocação 

dos licitantes vencedores. A sessão foi suspensa às 17hs e teve sua reabertura no dia 19 

(dezenove) de dezembro de 2013, às 09hs, para que fosse dada continuidade ao sorteio. 

Nada mais havendo a relatar, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata 
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que após lida e achada em conforme, vai assinada pelos membros da Comissão e 

interessados presentes. Esta ata será extratada e afixada no placar desta pasta e no site da 

prefeitura de Goiânia, www.goiania.go.gov.br, para conhecimento dos interessados e para 

que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei, estando os autos desde já com 

vistas franqueadas aos licitantes interessados. 

 

 

 
    Lucíula Santana dos Santos Ferreira                    Henriques Moreira Turíbio 

                       Membro                                                         Membro 

 

 
           Fernanda Silva Martins                                   Maria do Carmo Marques de Sousa 

                     Membro                                                                     Membro 

 

 

      

      Rumualda Cristina Santana                                  Luiz Paixão Flores Filho 

                   Membro                                                                      Membro 

 

 

 

      Ednelson Vieira do Nascimento                                  Edjane Martins de Siqueira 

                       Membro                                                            Membro 

 

 

 

              Gilza Azevedo                                             Patricia de Aquino Silva 

                   Membro                                                                      Membro 

 


