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No dia dezenove do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, às dez horas, na sala 

de reuniões da Prefeitura Municipal de Agronômica, reuniu-se os membros da Comissão 

do concurso público edital nº 01/2022, o membro da Ouvidoria/Controle interno, e o 

assessor Jurídico do município, para apurar denuncia recebida no dia dezoito de agosto de 

dois mil e vinte dois, através da controladoria geral do município questionando a aptidão 

da empresa Rhema Concursos Público LTDA,  em realizar o concurso, . Em virtude da 

denúncia a comissão se reuniu para averiguar a situação, constando a existência de 

processo judicial e inquérito civil em nome da empresa. Além disso, estamos recebendo 

diversas ligações informando que não consta a baixa dos boletos no campo de inscritos 

do site da empresa, bem como a dificuldade em realizar as inscrições. Constatou-se ainda 

divergência na emissão dos boletos de inscrição, tendo em vista que o Edital de licitação, 

processo nº42/2022 pregão 30/2022, para contratação da empresa no item 9.1 exigia as 

inscrições pelo layout da caixa econômica federal. Na data de hoje foi emitido um boleto 

com layout do Banco Bradesco, cobrança intermediada por Asaas Gestão Financeira. E 

por fim observou-se desde o início das tratativas do concurso a demora em responder os 

questionamentos feitos pela prefeitura 

A comissão presando pela integridade do concurso público, DETERMINA a imediata 

suspensão do edital nº 01/2022 e suas devidas inscrições, a partir do dia dezenove de 

agosto de dois mil e vinte dois. Solicita que no prazo de dois dias uteis a empresa 

apresente os devidos esclarecimentos. 
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ASSESSOR JURIDICO 
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