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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

Aviso de interposição de recurso referente ao CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 

002/2020/PMO. OBJETO: Chamamento Público para contratação de Instituição 

para prestação de serviços especializados de planejamento, organização e 

realização do 7º Concurso Público de provimento de vagas em cargos do 

quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Óbidos/Pará, abrangendo 

as provas objetivas, discursivas e de títulos, de acordo com as especificidades 

dos cargos com fornecimento completo de recursos materiais, humanos e a 

execução de todas as atividades envolvidas, assim como toda logística 

necessária à execução dos serviços, nas condições estabelecidas pelo 

presente Edital e no termo de referência. A Comissão Especial do 7° Concurso 

Público do Município de Óbidos instituída pela Portaria n°: 023, de 06 de 

janeiro de 2020, comunica a interposição de Recurso por parte das empresas: 

CONSULPAM – CONSULTORIA PÚBLICA - PRIVADA E ASSESSORIA e o 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA, contra a decisão da 

Comissão Especial que inabilitou as referidas empresas e habilitou somente A 

FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP 

para a fase da Proposta, conforme consignado na Ata de Julgamento do dia 

15/10/2020. Os interessados poderão Contrarrazoar no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, conforme consta no § 3º do art 109 da Lei 8.666/93. A íntegra dos 

recursos encontram-se no setor de Licitações desta Prefeitura, Rua Deputado 

Raimundo Chaves, nº 338, bairro Centro, nesta cidade de Óbidos/Pará, CEP.: 

68.250-000, ou solicitação através do E-mail: 7concurso.cecp@gmail.com. 

Informamos ainda que a Comissão Especial encaminhou no dia 27 de outubro 

de 2020, o Ofício Circular n° 001/2020-C.E.C.P. e cópias dos referidos recursos 

para os e-mails das participantes, conforme registrado em suas 

documentações, sendo eles: fadesp@fadesp.org.br; 

tereza.meneses@terra.com.br; gisele@consulpam.com.br;  

bruno.monte@ibgp.org.br, e-mail das referidas através cópias dos referidos 

recursos a todas as participantes.  

 

Genevaldo Gomes de Araújo – Secretário Municipal de Administração e 

Desenvolvimento Humano - Decreto:0547/2018. 

 

Claudir Marinho Gomes - Presidente da Comissão Especial do 7º Concurso 

Público - Portaria nº 023, de 06 de janeiro de 2020. 
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