
  
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
ÓRGÃO: O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO-GO/ SECRETARIA MUL. FINANÇAS 
DEPARTAMENTO: Departamento de Licitação 
INEXIGIBILIDADE: 005/2018 
 
OBJETO contratação de prestação serviços de assessoria e consultoria, no âmbito 
administrativo e/ou judicial, objetivando a defesa dos interesses e direitos da 
municipalidade, com fim em recuperação de valores a título de Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), derivados da transferência dos bens reversíveis 
vinculados à atividade de geração de energia hidrelétrica da UHE São Simão, objeto do 
Leilão de Concessão nº 001/2017 ANEEL, majoração do IPTU sobre a propriedade da 
Usina Hidrelétrica e medidas administrativas e judiciais para determinar à empresa que 
proceda à Inscrição Fiscal no Estado de Goiás. 

 
Nº DO PROCESSO: 044/2018 
CNPJ: 24.992.552/0001-91 
RAZÃO SOCIAL: TORRES & SILVA ASSOCIADOS S/S   
 
FUNDAMENTO FUNDAMENTO LEGAL:  

Art. 25 – É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em especial:  
II – para a contratação de serviços técnicos enumerados 
no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais 
ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.  

 

JUSTIFICATIVA: A contratação dos serviços supracitados torna-se necessária, uma 
vez que no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal não possui advogado 
especializado com disponibilidade para execução dos serviços específicos de 
recuperação de valores a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), 
derivados da transferência dos bens reversíveis vinculados à atividade de geração de 
energia hidrelétrica da UHE São Simão, objeto do Leilão de Concessão nº 001/2017 
ANEEL, majoração do IPTU sobre a propriedade da Usina Hidrelétrica e medidas 
administrativas e judiciais para determinar à empresa que proceda à Inscrição Fiscal no 
Estado de Goiás. 
 
RESPONSÁVEL PELA DECLARAÇAO DE INEXIGIBILIDADE: Glenea de Brito 
Costa 
 
CARGO: Diretora de Licitação 
VALOR ESTIMADO: 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) 

 
 

Glenea de Brito Costa 
Diretora de Licitação 

ESTADO DE GOIÁS 

Prefeitura Municipal de São Simão 

 


