PROCESSO SELETIVO Nº. 031/2016
REPETIÇÃO DE ATO
ANULAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica, consultoria técnica para
atuação como Gerenciadora de Projetos, para o Acompanhamento técnico de
projetos específicos e para a Elaboração de Termos de Referência para contratação
de novos produtos, em conformidade com o Plano Plurianual de Aplicação dos
recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em âmbito da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari, no estado de Minas Gerais.
O Diretor Presidente da Associação Multissetorial de usuários de
Recursos Hídricos de bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o recebimento do Ofício.GAB.IGAM.SISEMA nº
436/16 contendo anexo a Nota Jurídica PROC.IGAM.SISEMA Nº 068/2016 o qual
orienta pelo cancelamento do Ato Convocatório, e considerando:
Que a Diretora Geral do IGAM, através do MEMORANDO nº. 756/2016
solicita pronunciamento da Procuradoria do IGAM sobre o Procedimento Licitatório
nº. 031/2016.
Considerando o que dispõe o Contrato de Gestão nº. 001/2012 em vigor
até presente data, na qual assegura ao IGAM o direito de acompanhar e fiscalizar os
atos praticados pela ABHA, em virtude da utilização dos recursos públicos
repassados pelo mesmo.
Considerando o pronunciamento da Procuradoria do IGAM ao analisar o
Processo

Seletivo

nº.

031/2016,

onde

emitiu

a

NOTA

JURÍDICA

PROC.IGAM.SISEMA Nº. 068/2016, na qual aponta que o processo seletivo
031/2016 está irregular, orientando para que tome as providências cabíveis.

Por fim, decide o Órgão Gestor do Contrato de Gestão 001/2002 - IGAM em orienta a ABHA pelo cancelamento do referido processo seletivo.
Feito essas considerações iniciais, a ABHA Gestão de Águas, nos termos
das Súmulas 346 e 473 do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECIDE em
anular o Processo Seletivo 031/2016.
A presente decisão de desfazimento do ato licitatório deverá ser publicada
no site eletrônico, a fim de que os participantes tomem conhecimento, servindo a
publicação de intimação do ato, anexa à decisão tem-se a Nota Jurídica da
Procuradoria do IGAM nº. 068/2016.

Araguari - MG, 19 de setembro de 2016.
ORIGINAL ASSINADO
Sérgio Gustavo Rezende Leal
Diretor Presidente

