
 

SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA 

DO ESTADO DE GOIAS 

CNPJ n° 07.397.936.0001-47 

EDITAL DE ABERTURA 

    O Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia 
do Estado de Goiás (SINDEPOL-GO), no uso de suas atribuições, 
convida ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA, com atuação no estado de 
Goiás, que tenham interesse de firmar contrato de 1 (um) ano com o 
SINDEPOL- GO para a prestação de assistência jurídica aos filiados 
deste sindicato, devendo enviarem propostas para e-mail 
sindepolpcgoias@gmail.com até o dia 10 de Agosto de 2019. Os 
seguintes requisitos devem constar das propostas: 

• Demonstração de estrutura adequada e suficiente de 
pessoal (e de material) para atendimento em todo o estado 
de Goiás; e 

• Notório saber jurídico por parte dos advogados que 
compõem a banca; e 

• Valor desejado para a manutenção do contrato; e 
• Experiência na atuação no âmbito criminal e no âmbito 

administrativo. 

Goiânia, de 16 julho de 2019. 

Adriano Sousa Costa 
Presidente do SINDEPOL-GO
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