
EDEI
PREFEITURA aÉ 2

COM A FORÇA DO POVO
2421/2024

USLli"-rÇeü
1.,ri,,3 totlci os ílns

."r; ,el.,ie fot
ia':

DECRETO N" 145, DE 13 DE MARÇO DE 2023.

"Contrata diretamente empresa que
especiJica e nomeia fiscal de
contrato e da outras prouidênctas".

O PREtr.EITO MUNICIPAL DE EDÉIA, Estado de Goias, NO rrSO

de suas atribuições legais, conferidas pela Constituiçáo da Republica, pela Lei
Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, a solicitaçáo da Secretaria Municipal de

Administraçáo, que informa a necessidade da contrataçáo de um Cartório de
Registro de Imôveis que possuiu atribuiçôes para prestar serviços e expedir
certidões e documentos em geral com abrangência no Município de Edéia-Go.

CONSIDERANDO que a corutinuidade administratiua é um dos
objetiuos a serem perseguidos pela Administraçã.o Pública, independenteme'-nte da
mudança de sua gestao;

CONSIDERANDO a sLlprcmerctet do intercssc pr-rblico sobre rl
privado;

CONSIDERANDO que o caput do art. 25 da Lei Federal nu

8.t:65193, traz que é inexigÍvel a licitação quando houver inviabilidade de

competiçáo, in verbis: "At1. 25. E inexigíuel a licitaçao qua.ndo houuer tnuiabilidade
de competiçao (...)"

CONSIDERANDO que toda a documentaçáo relativa à

regularidade fiscal e trabalhista da Cartório Epaminondas de Faria, CNS * Código
Nacionai de Serventias n" 02.666--6, encontra-se regular e anexada aos autos, em
conformidade com o art. 29 da Lei Federal no 8.666193.

CONSIDERANDO o qLrc disprle o art. 67 da Lei n". 8.666193,
uA execuçao d-o c,.ontrato cieuerá Í;er (tcompanhada e Jiscalizada por Ltm

representante da Ad,minístraçCLo especialmente desictnctdo, permitida a contrataçd"o

cle terceiros pcLrl asslsfi-lo e subsidia-l.o de inforrnações peftinentes a essa
cLtnbtLiÇao.''

CONSIDERANDO o que dispÕr: o nrt. 3", XXI dar Instt-t-tçáo
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1'CM f ()(.): "Ar-,. 3o Os processos referenÍes crors procedintentos pora c:ontrataçõ"o
deuerao conter, no que couber: XXI - ato ernitido ytelo gestor do órgõ,o, designando
t,Lnt serutdor como gestor clo contrato."

COMIDERA NDO firualmente, a" necessidade de minimizar os
efeitos do processo de trarusiçdo das gestões rnunicipais, de forma a que não
prejudiquem os atendimentos basicos a populaçao.

CONSIDERANDO, os princípios norteadores da Administração
Publica, previstos no art. 37, da CF-, quais sejam: Legalidade, Impessoalidade,
N4oralidade, Publicidade c Mlciência.

DECRETA

Art. L". Fica com barse no c:aput art. 25, da i,ei Federal n"
8.666, de 21 de junho cle 1993, INEXIGÍVEL a licitaçáo paracontratação de um
Cartório de Registro de Imóveis que possuiu atribuições Para prestar serviços
e expedir certidões e documentos em geral com abrangência no Município de
Edéia-Go, em favor do Cartório Josafa de Souza Oliveira, CNS - Codigo Nacronal
de Serventias no 02.666-6, com secle à Rua Osmiro Ricardo de Urzeda, S/N, Qd.
03, Lt. 09A, Bairro Mangueiras, Edéia - GO.

Art. 2o. l.'ica n<imcacia a servidora municipal, a Sra. EUBIANE
D'ARC TELES DE OLMIRA SANTANA, para descrnpenhar a lunção de fiscal
cicsl.c procedimcnt,o c1c incxigibili<ladc rlc llr:it.acãto.

Art. 30 - llstc Dccrct<> cntrará cm vigor na data de sua
pr-rblicaçào ri:vogadas as disposiçr1cs cm contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE EDEIA, ESTADO
DE GOIÁS, aos 13 (treze) dias do mês de marÇo de2023.

JOSÉ DE ANDRADE
Prefeito Mun
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