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PORTARIA Nº 061
DE, 1º DE ABRIL DE 2013

“Homologa Procedimento Licitatório, Adjudica Licitante Vencedor, 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, processo licitatório, Modalidade de Carta Convite, 
editada sob o nº 003/2013, e as deliberações proferidas pela Comissão 
Permanente de Licitações, contidas nas Atas de habilitação e julgamento 
realizada em 27/03/2013, constante dos autos nº 0003/2013;

CONSIDERANDO, que não houve impugnação de licitante e que as sessões 
transcorreram 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 a conseqüente homologação do processo e a adjudicação do licitante 
vencedor,

R E S O L V E - 

Art. 1º HOMOLOGAR o processo licitatório, modalidade de CARTA 
CONVITE Nº 003/2013, pelos fundamentos e demais prescrições contidas 
no presente processo.
   
Art. 2º ADJUDICAR a proponente DIRLES FERNANDES DE RESENDE FILHO 
– ME, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.341.591/0001-02, devidamente 
classificado na ata da sessão de julgamento e habilitação, verificando a 
Comissão e todos os presentes que a proposta do licitante era no valor 
total de R$ 43.020,00 (quarenta e três mil e vinte reais), os quais serão 
pagos em 9 (nove) parcelas iguais de R$ 4.780,00 (quatro mil, setecentos 
e oitenta reais), valor este aprovado pela CPL do Município e por ser a 
proposta mais vantajosa para a Administração desta Autarquia, de 
conformidade com o disposto nos autos do processo licitatório, julgado 
pela Comissão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

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 ao primeiro dia 
do mês de abril de 2013.

CESE SEVERINO DE FREITAS
Diretor Executivo

___________________________________________________________
PORTARIA Nº 062

DE, 1º DE ABRIL DE 2013

“Homologa Procedimento Licitatório, Adjudica Licitante Vencedor, 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, processo licitatório, Modalidade de Carta Convite, 
editada sob o nº 001/2013, e as deliberações proferidas pela Comissão 
Permanente de Licitações, contidas nas Atas de habilitação e julgamento 
realizada em 27/03/2013, constante dos autos nº 0001/2013;

CONSIDERANDO, que não houve impugnação de licitante e que as sessões 
transcorreram 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 a conseqüente homologação do processo e a adjudicação do licitante 
vencedor,

R E S O L V E - 

Art. 1º HOMOLOGAR o processo licitatório, modalidade de CARTA 
CONVITE Nº 001/2013, pelos fundamentos e demais prescrições contidas 
no presente processo.
   
Art. 2º ADJUDICAR a proponente OLIVEIRA E TORREZAN LTDA - ME, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 04.294.699/0001-09, devidamente classificado na 
ata da sessão de julgamento e habilitação, verificando a Comissão e todos 
os presentes que a proposta do licitante era no valor total de R$ 9.900,00 
(nove mil e novecentos reais), os quais serão pagos em 9 (nove) parcelas 
iguais de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), valor este aprovado pela CPL 
do Município e por ser a proposta mais vantajosa para a Administração 
desta Autarquia, de conformidade com o disposto nos autos do processo 
licitatório, julgado pela Comissão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

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 ao primeiro dia 
do mês de abril de 2013.

CESE SEVERINO DE FREITAS
Diretor Executivo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 116/2013

Processo 4502/2010
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 82/2013
Interessado: ROSANE FRANCISCA DA SILVA TEODORO

 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$ 234,94 (Duzentos e trinta e quatro 
reais e noventa e quatro centavos),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 
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Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 1014/2013, que julgou procedente o 
Auto de Infração de nº 82/2013, 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 
quatro dias do mês de abril de dois mil e treze (04/04/2013).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão


