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PORTARIA Nº 058 DE, 25 DE MARÇO DE 2013.

“Institui e compõe a Comissão Especial de Avaliação de Imóveis para fins 
de locação, e dá outras providencias.”

O DIRETOR EXECUTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES DE JATAÍ – JATAÍ-PREVI, no uso de suas atribuições legais, 
especialmente as competências estabelecidas pelo inciso X do art. 76 da 
Lei Municipal nº 2.761/2007, 

CONSIDERANDO que se faz necessário o estabelecimento de valores 
mínimos para fins de locação de salas comerciais do Terminal Rodoviário 
Carlos de Araújo França, de propriedade do JATAÍ-PREVI, cujos valores 
farão parte integrante de processo licitatório;

CONSIDERANDO que tais valores deverão ser oficiais e terão como 
parâmetros os valores praticados no mercado para áreas afins;

CONSIDERANDO, ainda que o JATAÍ-PREVI não dispõe de Comissão 
instituída para tal finalidade,

RESOLVE

Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial de Avaliação de Imóveis do 
JATAÍ-PREVI, que ficará assim composta:

a) JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA;
b) LEANDRO JOSÉ DE MORAIS NETO; e
c) TAIRONE SANTANA ALMANÇA – CREA/GO nº 8.789.

Art. 2º A presente procederá à avaliação das áreas destinadas a locação 
para terceiros bem como de todo o Terminal e suas áreas afins, constantes 
de estacionamentos, garagens e outras anexas a este, mediante laudo 
de avaliação especifico o qual será encaminhado ao Diretor Executivo do 
JATAÍ-PREVI para os devidos fins de homologação.

Art.3º A Comissão deverá ser acompanhada em todos os seus atos pela 
Douta Procuradoria do JATAÍ-PREVI.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Diretor Executivo do JATAÍ-PREVI aos vinte e cinco dias do mês 
de março de 2013. 

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

CESE SEVERINO DE FREITAS
Diretor Executivo

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 14 / 2013

O Prefeito Municipal de Jataí, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 
legais, com base no artigo 25, inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 
1993, e;

Considerando a falta de um Aeroporto à altura da necessidade em que se 
encontra toda a região do Sudoeste goiano, de modo especial em nossa 

cidade de Jataí;

Considerando que, o Município de Jataí já adquiriu uma área cujos 
estudos de Viabilidade técnica, anteprojetos de construção do Terminal 
de passageiros, estudo Geotécnico, Projeto Executivo, projeto de 
Compactação já foram realizados e considerados adequados para 
construção do novo Aeródromo do município;

Considerando que, o próximo passo será contratar uma empresa 
especializada para confecção do Projeto Básico para Construção de uma 
Seção contra Incêndio de código 6;

Considerando que, a Empresa WB Engenharia e Assessoria Aeronáutica EI 
possui engenheiro especializado na área de projetos contra incêndios de 
código 6;

RESOLVE:

Declarar a Inexigibilidade de Licitação de Preços para contratar a empresa 
WB ENGENHARIA E ASSESSORIA AERONÁUTICA EI para confecção do 
Projeto Básico para Construção de uma Seção contra Incêndio de Código 6 
para a construção do novo Aeroporto de Jataí.
                      Jataí, 25 de março de 2013

RENI FRANCO GARCIA
Prefeito Municipal - em Exercício
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