
 

 
 

Av. Joaquim P. F. Mendes, 2211 – Centro – CEP 78.400-000 -  Fone: (65) 3336-6400 
Diamantino – MT 

www.diamantino.mt.gov.br 

ATA DE RECEBIMETO DE ENVELOPE, ABERTURA E JULGAMENTO DE 
DOCUMENTOS E DE CLASSIFICAÇÃO.   

 
CHAMADA PUBLICA Nº 002/2020 

 
OBJETO: CHAMADA PÚBLICA PARA PERMISSÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR TÁXI NO 
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT.   
 
  Aos Vinte e oito dias do mês de Outubro de 2020 (dois mil e 
vinte), a partir das 10hs 00min (Dez horas) na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Diamantino-MT, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação para conduzir o processo licitatório da referida 
Chamada Publica, formada pelos seguintes servidores: Nicholas da Costa 
Machado - Presidente, Benedito Carlos Xavier de Oliveira – Membro e Alcina 
Pereira de Pinho Portela de Brito - Membro, nomeados através da portaria nº 
095/2020, e alterada pela portaria nº 221/2020 com a finalidade de analisar 
a documentação referente ao processo de Chamada Publica nº 002/2020, 
que tem como objeto a CHAMADA PÚBLICA PARA PERMISSÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR TÁXI 
NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO-MT, divulgado em conformidade com o 
que determina a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, com vistas a 
atingir o maior numero de pessoas físicas interessadas. Aberto os trabalhos 
os membros da Comissão Especial constataram que havia apenas um 
envelope recebido sobre protocolo, sendo o interessado o senhor Ismael 
Santana de Oliveira. Após a identificação do interessado passamos a vistar o 
envelope e após a abertura do mesmo passamos a verificar se os 
documentos apresentados pelo licitante Srº Ismael Santana de Oliveira, 
portador do Rg nº 399149 SSP/MT e do CPF nº 411.914.711-87, se estavam 
de acordo com o solicitado em edital. Após a analise de todos os documentos 
apresentados foi constatado que todos os documentos estavam de acordo 
sendo o mesmo devidamente habilitado no certame. Por fim, ressaltamos que 
a proposta do licitante é para o ponto nº 02 Avenida J.P.F Mendes 
(Rodoviária Centro) 01 vaga, qual foi devidamente habilitado para a vaga. 
Ressaltamos que as outras duas vagas no edital continuam em abertas. Nada 
mais havendo a ser tratado o Presidente da CEL, determinou que fosse 
lavrada a presente ata, e que fosse assinada por todos os presentes, e 
posteriormente encaminhada a autoridade competente.   
  
 
Nicholas da Costa Machado – Presidente  
 
 
Benedito Carlos Xavier de Oliveira – Membro  
 
 
Alcina Pereira de Pinho Portela de Brito – Membro  


