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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 48/2013

Processo          1329/2013
Assunto:          AUTO DE INFRAÇÃO 256/2013
Interessado:      VALTUIR NUNES DE SOUZA 

 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 325/2013, que julgou procedente o Auto de Infração de nº 
256/2012, 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 
vinte e um dias do mês de março de dois mil e treze (21/03/2013).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

___________________________________________________________
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO  

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 406/2013

PROCESSO:3842/2013
ASSUNTO:Auto de Infração nº 406/2013
CONTRIBUINTE:WILSON PEREIRA MONTALVÃO

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado pelo 
Setor de Fiscalização Tributária, e pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e encontra-se em local incerto e não sabido ;
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos os 
meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:
Fica notificado o(a) contribuinte WILSON PEREIRA MONTALVÃO, inscrita 
no CPF sob o nº 123.191.981-72, nos termos do § 2º do art. 220, da Lei 
nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que instituiu o Código 
Tributário Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos fatos.

Por ter infringido a legislação tributária municipal o autuado fica intimado 
a recolher os valores abaixo, o qual deverá ser atualizado até o efetivo 
pagamento, ou se defender, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
publicação do presente edital:

CREDITO TRIBUTÁRIO
(Cf. Auto de Infração nº 406/13

VALOR DO DÉBITO

A. Inf –  multa R$ 1.500,00

Total R$ 1.500,00
(Hum mil e quinhetnos reais )

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos vinte e um  
dias do mês de março do ano de dois mil e treze (21/03/2013).

Adalto Barbosa de Magalhães
Chefe de Divisão

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 95/2013

Processo          4365/2013
Assunto:          AUTO DE INFRAÇÃO 65/2013
Interessado:      MANOEL DIVINO DA SILVA JUNIOR 
 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$ 4.407,61 (Quatro mil, quatrocentos 
e sete reais e sessenta e um 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 
Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 905/2013, que julgou procedente o 
Auto de Infração de nº 65/2013, 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 
vinte e um dias do mês de março de dois mil e treze (21/03/2013).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

DISPENSA DE LICITAÇÃO – 11 / 2013

O Prefeito Municipal de Jataí, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 
legais, com base no artigo 24, inciso X, da Lei 8.666, de 21 de junho de 
1993, e;
Considerando que, a Administração Pública Municipal, preocupada com 
o melhor atendimento possível da população local, procura melhores 
acomodações em suas instalações de atendimento à comunidade;
Considerando que, em Convênio com o Estado, o Município se  
responsabilizou  pelas instalações onde funcionam as diversas repartições 
do VAPT VUPT;
Considerando que, a empresa JBC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
S/A, administradora do Jataí Shopping, situado na Av. Presidente Tancredo 
Neves, nº 100, no Setor Epaminondas II, possui uma sala ampla e adequada 
para instalar todas as repartições do VAPT VUPT em Jataí;

RESOLVE:
Dispensar a Licitação de Preços para locar uma sala adequada à 
instalação do VAPT VUPT no Jataí Shopping, por meio da empresa JBC 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, administradora do referido 
Shopping.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, aos 20 
dias do mês de março de 2013.

RENI FRANCO GARCIA
Prefeito Municipal – em exercício

___________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE  Nº 032/2013

 O Município de Jataí, por meio do Presidente da  Comissão 
Permanente de Licitação, avisa a todos interessados que fará realizar 
licitação, na modalidade Convite, do tipo menor preço total, visando 
a contratação de empresa especializada para execução de perfuração 
de 01( um) poço artesiano com até 140 (cento e quarenta) metros de 
profundidade, bomba de sucção de 5cv trifásica, quadro de comando 
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trifásico e sistema de boia automática no reservatório, destinado ao uso 
da Escola Municipal Zilah Amorim, localizada à Av. João de Carvalho – 
Conjunto Residencial Cidade Jardim – Jataí/GO,  em regime de Empreitada 
por menor preço global, conforme especificações constantes do Edital.
Abertura: 03/04/2013 – às 9:00h.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – Setor 
Santa Maria, Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone-fax Licitações: (64) 3632-8849/8841

JOÃO PEREIRA DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DECRETO Nº 185,  de  15 DE MARÇO DE 2013.

“Declara de utilidade pública, por interesse e necessidade pública, O bem 
imóvel que menciona e dá outras providências”. 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais, e, 
 CONSIDERANDO o interesse público em um  imóvel urbano para  
dar seguimento à Rua  Professor José Vieira, no Bairro Serra Azul;

RESOLVE,
Art. 1º - Declarar de utilidade pública, por interesse e necessidade pública, 
nos termos do inciso XXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal; artigos 
2º; 5º, letra “h” e “m”, do Decreto-Lei 3.365/41, o imóvel urbano, de 
propriedade de ADOROALDO FERREIRA DE MORAIS, objeto da Matrícula 
53.216, do CRI local, consistente de um terreno urbano,  designado por 
lote 18, da quadra 23, do Bairro Serra Azul, situado na Rua   José Barros 
Cruz esquina com Rua José  Vieira, medindo 7,99 metros de frente para a 
Rua José  Barros Cruz; 6,73 metros de fundos para o Setor Industrial; 44,13 
metros do lado esquerdo, confrontando com a Rua José Vieira e 43,74 
metros do lado direito, confrontando com o lote 18-A, com a área total de 
321,73 metros quadrados, livre de quaisquer ônus. 
Art. 2º - O imóvel objeto de desapropriação foi avaliado por R$. 30.000,00 
(trinta mil reais), conforme consta do Processo Administrativo 24830/2012.
Art. 3º - Fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a promover 
a desapropriação, amigável e ou judicial, com recursos do orçamento 
vigente no ano de 2013, dotação orçamentária 
Art. 4º - Proceda se necessário, a averbação deste Decreto às margens do 
Registro Imobiliário, no cartório competente.   
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, aos 15 
dias do mês  de Março de 2013.

RENI FRANCO GARCIA
Prefeito Municipal –  em exercício


