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EDÉIA, 03 DE

DECRETO N° 0133/2016.

..bll 6

MAIO~ J

"Dispõe sobre inexigibilidade de procedimento
licitatório que especifica e dá outras
providências" .

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EDÉIA, Estado de Goiás, no uso de
suas atribuições legais nos termos do disposto na Lei Federal n° 8.66611993, de 21/0611993, e;
Considerando, que o Fundo de Previdência Social do Município de Edéia,
Edéia Prev necessita de contratação de prestação de serviços especializados de Assessoria Jurídica
para a autarquia previdenciária do RPPS;
Considerando o disposto nos termos do art. 25, li, c/c mi. 13 da Lei Federal
n. 8.666/93, bem assim com perm1ss1vo no Julgado n° 003/2006 do Tribunal de Contas dos
Municípios - TCM.

DECRETA:
Art. 1o - Fica por força da Lei Federal n° 8.66611993, de 21 /0611993, e suas
alterações posteriores, declarada a Inexigibilidade de processo licitatório com fulcro no artigo 25,
li, c/c art. 13 da Lei Federal n. 8.666/93 , bem assim com permissivo no Julgado n° 003/2006 do
Tribunal de Contas dos Municípios- TCM, para firmar contrato de prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria e assessoria jurídica celebrado com a empresa Ribeiro Dias
Advocacia e Consultoria Jurídica S/S, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n. 0 14.780.592/0001-16, e inscrita na OAB/GO 1145, estabelecida na Rua C-234, n° 353, salas 204
a 206, Jardim América, Goiânia-Go, representada pelo sócio-administrador, Sr. Marcelo Ribeiro
Dias, brasileiro, Advogado regularmente inscrito na OAB/GO 33.53 1 e no CPF (MF) n. 0
644.629.861 -72, contrato vigorando no período de 03/05/2016 a 31112/2016.
Art. 2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EDÉIA, AOS 03
DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2016.
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