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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021015081 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021 

 

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO 

 

 Com base nas informações constantes do Processo Administrativo Nº 2021015081, referente 

à licitação na modalidade de Concorrência Pública nº 001/2021, que tem por objeto a prestação de 

serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que 

tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução 

interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade de 

interesse da PREFEITURA aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito de atender ao 

princípio da Publicidade e ao direito à informação, de difundir idéias, princípios, iniciativas ou 

instituições ou de informar o público em geral e considerando que foram observados os prazos 

recursais, ou uma vez que foi expressamente consignado em ata a desistência pelos representantes 

legais das licitantes, nos termos do artigo 43, inciso VI, da lei 8.666/93, HOMOLOGO o 

procedimento licitatório, em consequência dos atos do processo estarem de acordo com o que 

estabelece as Leis Federais e Municipais, ADJUDICO/HOMOLOGO o seu objeto a licitante: 

PROPAGANDA DESIGUAL LTDA-ME - CNPJ: 13.033.901/0001-21, para a convocação da 

adjudicatária para assinatura do Contrato, nos termos do artigo 64 caput, do citado diploma legal, sob 

as penalidades da lei. 

Publique-se. 

 

Luziânia-GO, 27 de setembro de 2021. 

 

 

GILMAR RIBEIRO JÚNIOR 

Secretário de Finanças 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021015081 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

Expirado o prazo recursal, comunico a HOMOLOGAÇÃO DO JULGAMENTO proferida pela 

Comissão Permanente de Licitação referente à licitação Concorrência Pública nº 001/2021, que tem 

por objeto a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades 

realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a 

concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a 

distribuição de publicidade de interesse da PREFEITURA  aos veículos e demais meios de 

divulgação, com o intuito de atender ao princípio da Publicidade e ao direito à informação, de 

difundir idéias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral, ficando 

convocado a empresa: PROPAGANDA DESIGUAL LTDA-ME - CNPJ: 13.033.901/0001-21, 

para assinatura do Contrato, nos termos do artigo 64 caput, do citado diploma legal, sob as 

penalidades da lei. 

Luziânia-GO, 27 de setembro de 2021 

 

 

GILMAR RIBEIRO JÚNIOR 

Secretário de Finanças 
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