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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 137/2013

Processo          3842/2013
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 406/2013
Interessado:  WILSON PEREIRA MONTALVÃO 

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 
27.12.90, fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher 
aos cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da ciência desta notificação, a  importância de R$ 1.500,00 (Hum mil e 
quinhentos reais),a ser acrescida dos encargos legais, incidentes até a data 
do efetivo pagamento contados da consolidação do débito, ou dentro do 
prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de Recursos 
Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário Municipal, conforme 
Decisão de nº 137/2013, que julgou procedente o Auto de Infração de nº 
406/2013, conseqüência da Revelia. 
 Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos 
dezoito dias do mês de abril de dois mil e treze (18/04/2013).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

PORTARIA Nº 084
DE, 17 DE ABRIL DE 2013

“Homologa Procedimento Licitatório, modalidade de Pregão Presencial nº 
001/2013, Adjudica os objetos da licitação aos Licitantes Vencedores, na 
forma da ata de julgamento e habilitação, e dá outras providências”

O DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DE JATAÍ, no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto no art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, e 
as competências estabelecidas pelo art. 76 da Lei Municipal nº 2.281, de 
30 de outubro de 2001, e alterações da Lei Municipal nº 2.761, de 5 de 
janeiro de 2007;

CONSIDERANDO o que determinam os incisos XXI e XXII do art. 4º da Lei 
Federal 10.520, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO, processo licitatório, Modalidade de Pregão Presencial, 
editado sob o nº 001/2013, e as deliberações proferidas pelo Pregoeiro, 
contida na Ata de habilitação e julgamento realizada em15/04/2013, 
constante dos autos nº 006/2013;

CONSIDERANDO, que não houve impugnação de licitante e que a sessão 
transcorreu dentro da normalidade, sem a tramitação de qualquer recurso 
e/ou processo administrativo respectivo; 

CONSIDERANDO, parecer Final e Conclusivo proferido pela Douta 
Procuradoria Jurídica, que opinou pela legalidade do referido processo 
e as conseqüentes homologações do processo e as adjudicações dos 
licitantes vencedores do pleito, cujo julgamento foi por itens, conforme 
estabelecido no edital respectivo

R E S O L V E - 
 

Art. 1º HOMOLOGAR o processo licitatório, modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 001/2013, cuja sessão de julgamento e habilitação foi 
realizada em 15 de abril de 2013, pelos fundamentos e demais prescrições 
contidas no presente processo, conforme ata da sessão.
   
Art. 2º ADJUDICAR os objetos da licitação aos proponentes JOSEMILIA 
Comercio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda – ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 01.448.972/0001-06, MAQUIPE – Equipamentos Ltda, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 05.562.839/0001-37 e PEREIRA E MORAIS LTDA – EPP, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.264.251/0001-50, conforme propostas e 
lances constantes da ata da sessão, tendo sido verificado pelo Pregoeiro e 
todos os presentes que as propostas foram julgadas por itens e de acordo 
com os lances formulados, conforme exigências editalicias, cujas propostas 
e lances foram aprovadas pelo Pregoeiro por serem as propostas mais 
vantajosas para a Administração desta Autarquia, de conformidade com 
o disposto nos autos do processo licitatório, conforme disposto abaixo:

I – JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA – ME, 
com sede na cidade de Goiânia-GO, com sede à Av. Domingos Lemos do 
Prado nº 990, Quadra 46, Lote 12, sala 03, Setor Criméia Oeste, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 01.448.972/0001-06, a qual foi vencedora dos seguintes 
itens:

Item Qtde Unid. Descrição do Produto MARCA Valor Unit. Valor Total

01 50 conjunto Mesa Germinada 
para 4 lugares com 
pedra de granito 
branca, pintura epox 
branca

 Carvalho R $ 
1.148,00

R $ 
57.400,00

TOTAL DO FORNECEDOR R $ 
57.400,00

II - MAQUIPE equipamentos Ltda – ME, com sede à Av. Presidente Vargas, 
nº 173-A, Setor Central, na Cidade de Rio Verde-GO, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 05.562.839/0001-37, a qual foi vencedora dos seguintes itens:

Item Qtde Unid. Descrição do Produto MARCA Valor Unit. Valor Total

03 10 peça Longarina Metálica – 
Modelo Aeroporto – com 
05 (cinco) lugares

 Frisokar R $ 
4.800,00

R $ 
48.000,00

04 04 peça Lixeira Fast-Food em aço 
escovado 304

Rio Verde 
Inox

R $ 
2.249,00

R $  
8.996,00

05 20 Peça Lixeira para shoppings – 
70 litros

Rio Verde 
Inox

R$ 230,00 R $ 
4.600,00

06 04 Peça Conjunto Seletivo de 
Lixeiras

San Remo R$ 450,00 R $ 
1.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 63.396,00

III - PEREIRA E MORAIS LTDA - EPP, com sede à Av. Goiás, nº 2.186, Setor 
Santa Maria na Cidade de Rio Verde-GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.264.251/0001-50, a qual foi vencedora dos seguintes itens:

Item Qtde Unid. Descrição do Produto MARCA Valor Unit. Valor Total

02 10 peça Banco em madeira 
maciça Jatobá com 
braços

Tramontina R$ 899,00 R $ 
8.990,00

TOTAL DO FORNECEDOR R $ 
8.990,00

Art. 3º Fica fazendo parte integrante deste ato a ata da sessão de 
julgamento e habilitação de que trata o processo nº 006/2013 relativo ao 
Edital de Pregão Presencial nº 001/2013.
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
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PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. DÊ-SE CIENCIA.

Gabinete do Diretor Executivo do Fundo Municipal de Previdência Social 
dos Servidores de Jataí, na Cidade de Jataí, Estado de Goiás aos dezessete 
dias do mês de abril de 2013.

CESE SEVERINO DE FREITAS
Diretor Executivo

Contrato número: 0192/2013

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
CONSULTORIA CONTÁBIL, QUE FIRMAM AS PARTES ADIANTE 

QUALIFICADAS, NOS TERMOS E CONDIÇÕES SEGUINTES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 01.165.729/0001-80, 
com sede administrativa na Rua Itarumã, 355 – Setor Santa Maria, nesta 
cidade, neste ato representado por seu Prefeito em Exercício RENI FRANCO 
GARCIA, brasileiro, viúvo, agrônomo, portador da cédula de identidade 
RG n.º 199.843, devidamente inscrito no CPF sob o n.º 136.300.911-92, 
residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Jataí, Estado de Goiás, 
doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: VALDIR LEMES DA FRANÇA - ME, pessoa jurídica de direito 
privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.428.515/0001-
90, com sede na Rua 1134 nº 64, Setor Marista, Goiânia, Goiás, neste ato 
representada por seu diretor executivo, Sr.º VALDIR LEMES DA FRANÇA, 
brasileiro, bacharel em ciências contábeis, inscrita no CRC-GO sob o 
nº010967, aqui denominada simplesmente de CONTRATADA.
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 25, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Por força deste contrato, a CONTRATADA se compromete a prestar para 
a CONTRATANTE os serviços técnicos de consultoria contábil a esta 
Prefeitura, especialmente no que atine:
01 - levantamento de dados dos sistemas: orçamentário, financeiro, 
patrimonial e compensação, visando a consolidação de informações 
dos órgãos descentralizados e desconcentrados, para encerramento das 
contas governamentais relativo o período de janeiro a dezembro de 2012. 
02 – levantamento de informações para realização de audiências públicas 
e elaboração do projeto do planejamento tático da administração 
municipal, para o período de janeiro a dezembro de 2014, nos moldes da 
Lei Complementar 101/00 de 04 de maio de 2000.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
I - Pelos serviços compreendidos na cláusula anterior, a CONTRATANTE 
pagará, à CONTRATADA, a importância de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro 
mil reais), os quais serão pagos da seguinte forma: parcela única de R$ 
64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) a serem pagos na tesouraria da 
Prefeitura ou mediante autorização para débito em conta.
II – Caso haja atraso de pagamento o valor da parcela poderá ser corrigido 
por índices oficiais, desde a data do vencimento até seu efetivo pagamento.

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS E CONSIGNAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Os recursos financeiros necessários ao cumprimento deste provirão 
do Orçamento Geral, empenhando-se a despesa por conta da seguinte 
dotação: 04.123.0441.2.026 – 3.3.90.34.00.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato se inicia com sua assinatura e expira 
em 30 de abril de 2013, facultada sua alteração ou prorrogação, mediante 
aditamento, conforme prescrito no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93 

(Lei de Licitações).

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES

 I – São de responsabilidade do Contratante:
1) todos os materiais de consumo e equipamentos que se fizerem 
necessários à prestação laboral, quando esta se realizar na sede da 
Prefeitura, tais como impressos, tintas, envelopes, computador, etc.
2) documentos e informações precisas sobre o planejamento, 
objetivos e outros dados necessários ao desenvolvimento dos serviços 
técnicos contábeis referidos na cláusula segunda.
3) disponibilização de local apropriado para realização dos 
trabalhos.
II – São de responsabilidade da Contratada:
1) consultoria em todos os serviços técnicos acima especificados, 
desde a sua confecção até sua apreciação final pelos órgãos competentes, 
devendo fazer seu acompanhamento até o último recurso cabível nos 
devidos órgãos, de acordo com a documentação apresentada pelo 
contratante em tempo hábil;
2) todos os materiais de consumo, equipamentos e outros que 
se fizerem necessários à prestação laboral, quando esta se realizar 
exclusivamente na sede da contratada, tais como impressos, tintas, 
computador, etc.
3) custeio das despesas que se fizerem necessárias, inclusive com 
transporte, estadia e alimentação do pessoal da Contratada, no tocante a 
realização de serviços a serem realizados na sede do contratante ou em 
outras cidades ou unidades da federação, distintas da sede do contratante 
e da contratada.
4) Os encargos tributários, trabalhistas, sociais e outros específicos 
de sua atividade econômica;
5) Veículo para locomoção de profissionais e do pessoal da 
contratada, quando a serviço da contratante. 
6) Disponibilização técnicos competentes, para realização dos 
trabalhos, objeto do presente contrato.
7) Disponibilização de técnicos capacitados para supervisão dos 
trabalhos e realização de audiências públicas em cumprimento a lei 
complementar nº 101/00.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO E MULTA
Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por acordo 
entre as partes, ou com o prazo de 30 (trinta) dias corridos por provocação 
de um dos CONTRATANTES, desde que sejam quitados todos os serviços 
prestados até a data da rescisão, aplicando-se de pleno direito ao 
inadimplente, multa de 02 % (dois por cento) do valor contratual, por 
infração a qualquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS
I - Para dirimência de possíveis querelas oriundas do descumprimento 
deste, elege as partes o Foro da CONTRATANTE.

II - Estando assim justos e CONTRATADOS firmam o presente instrumento 
para vigência e regência pelas normas de Direito Administrativo, 
especialmente as da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, bem 
como das Leis Cíveis que lhe são aplicáveis, na presença das testemunhas 
abaixo identificadas e assinadas.

Jataí, Estado de Goiás, 11 de abril de 2013

RENI FRANCO GARCIA 
Prefeito Municipal em Exercício 

Contratante

VALDIR LEMES DA FRANÇA - ME
Valdir Lemes da França

Contratada
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Extrato de Contrato

CONTRATO NÚMERO: 0192/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ 
CONTRATADO: VALDIR LEMES DA FRANÇA - ME
CNPJ: 17.428.515/0001-90
OBJETO: Por força deste contrato, a CONTRATADA se compromete a 
prestar para a CONTRATANTE os serviços técnicos de consultoria contábil 
a esta Prefeitura, especialmente no que atine:
01 - levantamento de dados dos sistemas: orçamentário, financeiro, 
patrimonial e compensação, visando a consolidação de informações 
dos órgãos descentralizados e desconcentrados, para encerramento das 
contas governamentais relativo o período de janeiro a dezembro de 2012. 
02 – levantamento de informações para realização de audiências públicas 
e elaboração do projeto do planejamento tático da administração 
municipal, para o período de janeiro a dezembro de 2014, nos moldes da 
Lei Complementar 101/00 de 04 de maio de 2000
VALOR GLOBAL: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato se inicia com sua assinatura 
e expira em 30 de abril de 2013
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n.º 016/2013
EMPENHO: 04.123.0441.2.026 – 3.3.90.34.00
___________________________________________________________

CONTRATO N° 013/2013
PROCESSO N° 002/2013 
OBJETO: locação de software de contabilidade pública para o JATAÍ-PREVI
VIGENCIA: 01/04/2013 a 31/12/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Jataí
CONTRATADO: Oliveira e Torrezan Ltda – ME
CNPJ/MF: 04.294.699/0001-09
VALOR ESTIMADO: R$ 9.900,00
DOTAÇÃO: 09.272.0941.2.088-3.3.90.39.00
___________________________________________________________

CONTRATO N° 014/2013
PROCESSO N° 004/2013 
OBJETO: Prestação de serviços de jardinagem do Terminal Rodoviário de 
Jataí
VIGENCIA: 1º/04 a 31/12/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Jataí
CONTRATADO: DIRLES FERNANDES DE RESENDE FILHO - ME
CNPJ/MF: 13.341.591/0001-02
VALOR ESTIMADO: R$ 43.020,00
DOTAÇÃO: 09.272.0941.2.088-3.3.90.39.00
___________________________________________________________

CONTRATO N° 015/2013
PROCESSO N° 006/2013 
DATA: 17/04/2013
OBJETO: aquisição de mobiliários especiais (mesas, bancos, longarinas e 
lixeiras) destinados à mobília do Terminal Rodoviário de Jataí,
VIGENCIA: 90 (noventa) dias, contados de 17/04/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Jataí
CONTRATADO: Josemilia Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda – 
ME
CNPJ/MF: 01.448972/0001-06
VALOR: R$ 57.400,00
DOTAÇÃO: 09.272.0941.1.028-4.4.90.52.00
___________________________________________________________

CONTRATO N° 016/2013
PROCESSO N° 006/2013 
DATA: 17/04/2013

OBJETO: aquisição de mobiliários especiais (mesas, bancos, longarinas e 
lixeiras) destinados à mobília do Terminal Rodoviário de Jataí,
VIGENCIA: 90 (noventa) dias, contados de 17/04/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Jataí
CONTRATADO: MAQUIPE equipamentos Ltda – ME
CNPJ/MF: 05.562.839/0001-37
VALOR: R$ 63.396,00
DOTAÇÃO: 09.272.0941.1.028-4.4.90.52.00
___________________________________________________________

CONTRATO N° 017/2013
PROCESSO N° 006/2013 
DATA: 17/04/2013
OBJETO: aquisição de mobiliários especiais (mesas, bancos, longarinas e 
lixeiras) destinados à mobília do Terminal Rodoviário de Jataí,
VIGENCIA: 90 (noventa) dias, contados de 17/04/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Jataí
CONTRATADO: PEREIRA E MORAIS LTDA - EPP
CNPJ/MF: 15.264.251/0001-50
VALOR: R$ 8.990,00
DOTAÇÃO: 09.272.0941.1.028-4.4.90.52.00
___________________________________________________________

CONTRATO N° 018/2013
PROCESSO N° 005/2013 
OBJETO: Prestação de Serviços de limpeza geral do Terminal Rodoviário 
Carlos de Araújo França
VIGENCIA: abril a 31/12/2013
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Jataí
CONTRATADO: Ricardo Atelino Guimarães Silveira
CNPJ/MF: 17.749.019/0001-38
VALOR ESTIMADO: R$ 108.900,00
DOTAÇÃO: 09.272.0941.2.088.3.3.90.39.00


