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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 1/20172808-01- CP/PMM/SEMAD 

 

Assunto: A seleção de propostas visando contratação de empresa para a prestação de serviços para 

organização e realização de concurso público para o provimento de cargos no Poder Executivo do Mu-

nicípio de Marituba/PA em razão da extrema necessidade de pessoal e a existência de cargos criados 

por lei e ainda não providos. 

 

RECORRIDO: DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

O Prefeito Municipal com a Secretaria Municipal de Administração Interina de Marituba/Pa, 

representada pela Secretaria Municipal a Sra. Laurieth Barros Lemos, no uso de sua competência, bem 

como: 

             Considerando a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos proce-

dimentos licitatórios tramites em sua instância, com fundamento nas regras editalícias e legais; 

Considerando o arrazoado contido na Decisão da CEL, que, dentre outras ponderações, conhece 

dos recursos e contrarrazões, mas decide: 

a) Mantendo classificadas as propostas técnicas das licitantes: Instituto Bezerra Nelson 

LTDA – ME, CNPJ: 08.197.465/0001-96; INAZ do Pará Serviços de Concurso Público 

LTDA – EPP CNPJ: 12.627.815/0001-84; AOCP-Assessoria em Organização de Con-

cursos Públicos LTDA, CNPJ: 03.546.295/0002-75, Fundação de Amparo e Desenvol-

vimento da Pesquisa -FADESP, CNPJ: 05.572.870/0001-59. 

b) Conhecendo do recurso e contrarrazões, homologa a decisão da comissão de licitação. 

Após, o faz subir e tendo como princípio o dever de velar pela legitimidade de seus atos e de 

corrigir as impropriedades deparadas, por sua vez, HOMOLOGO a decisão da a CEL, declarando clas-

sificadas as propostas técnicas das licitantes acima, determinando à CEL, a sequência dos procedimen-

tos licitatórios da referida Concorrência, aos termos do § 4º, do art. 109, da Lei 8666/93, determinando 

à Coordenação de Licitações e Contratos a sequência dos procedimentos licitatórios da referida Con-

corrência Pública. 

Publique-se. 

Ao fim, arquive-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal, Marituba/PA, e Secretaria Municipal de Administração Interina em  

15 de janeiro de 2018. 

 

 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 

Prefeito Municipal 

 

 

Laurieth Barros Lemos 

Secretária Municipal de Administração Interina 
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