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D E S P A C H O  A D J U D I C A T Ó R I O  
 

Assunto: Permissão onerosa de uso para exploração comercial de espaços Público 
Municipal sobre os boxes e salas da Galeria Comercial “Alexandre Henrique da Silva 
(BIG)” situada no  Terminal Rodoviário “Brasilino Floriano Ferreira (Bráz do Taxi)” e 
cômodo do Ginásio de Esportes “Antônio Moraes de Brito” do Município de São Simão – 
Goiás, pelo período de 10 (dez) Anos, de acordo com as condições e especificações 
constantes no Edital, seus anexos, tudo conforme especificações na Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/1993; alterações posteriores e pelas disposições do Edital e seus 
anexos, conforme Processo Administrativo Nº 918/2021 – Concorrência Pública 
004/2021.  
 
  

A presente Licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA iniciou-se por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, através 
de seu representante, Emerson Elias Xavier de Souza, após a autorização do Sr. 
Prefeito Municipal, determinando as providências visando à contratação 
supramencionada. 

 
Registrado e autuado o Processo, foi anexado o Edital da 

Concorrência Pública nº 004/2021 e demais atos. Assumindo o impulso processual, a 
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, determinou a ultimação dos atos 
necessários para o certame. Tendo todos os seus termos sido cumpridos, de acordo 
com os prazos que a lei exige. 

 
Da análise da proposta apresentada e da Ata de Julgamento, 

assim como demonstra toda a documentação a que nos foi dado tomar conhecimento, 
conclui-se que o procedimento realizado está adequado às exigências legais. 

 
Diante do exposto, pelo entendimento de que o objetivo foi 

alcançado sob os aspectos jurídicos e técnico-administrativos, sagrando-se vencedores 
das propostas apresentadas pelos licitantes: EDINALDO DIVINO DA SILVA, inscrita no 
CNPJ de nº 44.153.383/0001-03  R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando o valor para 
120 meses de R$ 60.000,00 (sessenta mil), LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE 
CASTRO, inscrita no CNPJ de nº 43.356.897/0001-01 no valor mensal de R$ 512,00 
(quinhentos e doze reais) totalizando o valor para 120 meses de R$ 61.440,00 (sessenta 
e um mil e quatrocentos e quarenta reais) quanto ao objeto da Concorrência Pública nº 
004/2021. 

 
Município de São Simão, Estado de Goiás, aos 26 dias do 

mês de novembro de 2021. 
 

 
 

FÁBIO CAPANEMA DE SOUZA  
Prefeito Municipal 

 
 


