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DECRETO Nº 005/2020 DE, 05 DE FEVEREIRO DE 2020. 
 

 CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL Nº 001/2019 
 

“Dispõe sobre o cancelamento e revogação de todos os 
atos praticados no Concurso Público Municipal Nº. 
001/2019 do Município de Novo São Joaquim – MT e 
dá outras providências”. 

 
O Prefeito Municipal, Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO, no uso de 

suas atribuições legais e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal, Lei Municipal de 
Autorização nº 803/2018 de 19 de dezembro de 2018 e Lei Orgânica Municipal, e 

 
Considerando a extinção do processo de mandado de segurança com fundamento nos 

artigos 5º, II e 10 da Lei nº 12.016/09, Nº 1018003-42.2019.8.11.0000 interpostos por candidatos 
aprovados no certame de Concurso Público Municipal Nº 001/2019, exaurindo efeitos concretos a 
terceiros mediante apreciação judicial. 

 
Considerando a abertura do procedimento preparatório SIMP 000196-071/2019, 

registrada perante a Promotoria de Novo São Joaquim/MT, cujo tais fatos, constataram-se 
irregularidades na aplicação das provas do certame, inobservâncias da Banca Examinadora, falhas da 
Empresa MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA –ME na execução do contrato administrativo 
nº 01/2019.  

 
Considerando a notificação recomendatória nº 04/2019, encaminhada ao Poder 

Executivo Municipal pelo representante do MPE/NSJ. 
 
Considerando que o município de Novo São Joaquim-MT participou de audiência 

extrajudicial, em 30 de Janeiro de 2020, convocada pelo Promotoria de Justiça de Novo São Joaquim 
para celebração de TAC, objetivando prover responsabilidades e restabelecimento da ordem pública. 

 
Considerando a ausência do representante legal da empresa MÉTODO SOLUÇÕES 

EDUCACIONAIS LTDA-ME em audiência extrajudicial no Ministério Público Estadual, para celebração 
de TAC. 

 
Considerando o art. 53 da Lei nº 9784/99 e a SUMULA 346 do STF “a administração 

publica pode declarar a nulidade de seus próprios atos”, tese definida de repercussão geral no RE 
594.296, C/C SUMULA 473 do STF “A administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados 
de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revoga-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada em todos os casos a 
apreciação judicial”  

 
DECRETA: 
 
Art.1º Fica decretado, por conveniência e oportunidade, bem como pelos supostos vícios 

ilegítimos na execução do certame e nas aplicações das provas aplicação das a ANULAÇÃO do 
Concurso Público Municipal Nº. 001/2019 do Município de Novo São Joaquim – MT, mediante 
cancelamento e revogação de todos os atos administrativos, bem como a rescisão unilateral contratual 
do contrato nº 01/2019 para prestação de serviços na realização de concurso publico celebrado com a 
empresa MÉTODO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA –ME. 
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PARAGRAFO ÚNICO – Fica, desde já, notificada a contratada MÉTODO E SOLUÇÕES 
EDUCACIONAIS LTDA –ME, para que, em cumprimento do teor do inciso LV, do art. 5º da CF/88, 
apresente suas razões sobre a rescisão contratual, sem prejuízo das multas e penalidades prevista em 
lei. 

 
Art. 2º Determina-se que a Procuradoria Jurídica Municipal, no prazo de até 30 (dias) 

efetue todas as medidas cabíveis para o ressarcimento do erário público e outros prejuízos previstos 
em lei ou contrato. 

 
Art. 3º Determina-se que a Comissão de Licitação Municipal, no prazo de até 15 (quinze) 

dias, efetue todos os procedimentos necessários a abertura de novo processo licitatório para 
contratação de empresa especializada para realização dos serviços de organização, elaboração, e 
execução de concurso publico e formação de cadastro de reservas do quadro de servidores da 
Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim/MT. 

 
PARAGRAFO ÚNICO – o respectivo edital deverá obedecer aos mesmos cargos 

autorizados na Lei Municipal Nº 803/2018 de 19 de dezembro de 2018, e previsto no Concurso ora 
anulado. 

 
Art. 4º Determina-se que a Secretaria Municipal de Administração, no prazo de até 15 

(quinze) dias, efetue a publicação de portaria regulamentando a forma de restituição/compensação dos 
valores pagos pelos candidatos a titulo de taxa de inscrição. 

 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições 

em contrario. 
 

Novo São Joaquim-MT, em 05 de Fevereiro de 2020. 
 
 

ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atesto que o referido Edital foi publicado no mural de publicações, 
portal da transparência, Diário Oficial/IOMAT, Diário Oficial de Contas 
TCE/MT e distribuídos nos órgãos públicos. 
 
Por ser expressão da verdade, assino o presente, 
 
Novo São Joaquim-MT 05 de fevereiro de 2020 
 
WANDERLAN GONDIM SILVEIRA 
Contador 
CRC MT 015568/O-3 
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