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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2021 

 

Data: 27/12/2021 11:15 

Licitação / Modalidade: Tomada de preços 

Processo: 01/2021 

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos e 

especializados de planejamento, organização e execução de concurso público para 

preenchimento de 01 (uma) vaga do quadro de pessoal para o cargo assessor jurídico, 

conforme condições e especificações estabelecidas no termo de referência.  

 

No dia 27 de Dezembro de 2021 as 11:21, na CAMARA MUNICIPAL SÃO SIMÃO GO, 

reuniram-se o Presidente MICHEL ANGELO PEREIRA e os membros da comissão de 

licitação ADRIANO REZENDE DE OLIVEIRA, CAMILA ARAUJO RIBEIRO 

FURTADO, constituída pela Resolução n.º 02, para proceder o julgamento e 

habilitação da documentação e proposta dos interessados em participar do processo 

licitatório de modalidade Tomada de preços n.º 1/2021, tipo "Técnica e Preço – Por 

Item".  Aberta a sessão pelo Senhor Presidente da Comissão Municipal de Licitação, 

iniciou-se com a análise do parecer jurídico que opina pelo cancelamento do certame. 

Após as discussões iniciais sobre os fatos narrados, verificou-se que de fato não 

houve publicação do certame no Diário Oficial do Estado – DOE, conforme determina 

o art. 21, II da Lei 8.666/93. Como sugerido, para que não haja questionamentos 

futuros sobre a contratação da empresa pra realização do concurso, entendemos que 

o melhor é proceder com o cancelamento do certame e publicar um novo, nos mesmos 

moldes, a fim de atender o interesse público e a determinação judicial. Comunica-se 

o fato as licitantes interessadas, SARMENTO CONCURSOS LTDA, CONSESP - 

CONCURSOS, RESIDENCIAS MEDICAS, AVALIACOES E PESQUISAS LTDA e 

OBJETIVA CONCURSOS LTDA, bem como publique-se nos meios legais e informe 

nos autos do processo judicial que trata do tema. Nada mais havendo digno de nota, 
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nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta ata assinada pela Comissão Municipal 

de Licitação. 

 

 

Adriano Rezende de Oliveira 
Membro e Pregoeiro 

081.597.306-32 
 

 

Camila Araujo Ribeiro Furtado 
Membro / Equipe de Apoio 

913.801.541-20 
 

 

Michel Angelo Pereira 
Presidente 

860.302.801-04 


