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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Nº  01/2014 
“O Secretário Municipal da Saúde de Jataí-Gestor do Fundo, no uso de 
suas atribuições legais e embasado no disposto no Caput do artº 25  inciso 
II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e: ”

CONSIDERANDO que, o Município de Jataí encontra-se em Gestão 
Plena e segue as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, conforme 
Portaria GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, e fez adesão ao Termo 
de Compromisso de Gestão-TCG, Portaria nº 1.330 de 1º de julho de 
2008; e conforme a Resolução nº 4 de 19 de julho de 2012 da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) “Dispõe sobre a pactuação tripartite 
acerca das regras relativas as responsabilidades sanitárias no âmbito do 
sistema Único de Saúde (SUS), para fins de transição entre os processos 
operacionais do Pacto pela saúde e a sistemática do Contrato Organizativo 
da ação Pública da saúde (COAP).”

CONSIDERANDO que, a saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo a União o Estado e Município prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício.

CONSIDERANDO a necessidade constante da Secretaria Municipal da 
Saúde adquirir serviços indispensáveis à boa qualidade do atendimento 
aos pacientes que procuram diariamente o Centro Municipal de Saúde e 
PSFs:
     
COSIDERANDO que, para o bom andamento da Saúde em nosso Município 
e para que todos tenham acesso aos serviços de saúde através do SUS, 
é necessário firmar Credenciamento com os profissionais da área, para 
atender os pacientes do Municípios de Jataí e dos Municípios referenciados 
na PPI;

CONSIDERANDO que os serviços na área dos profissionais e empresas 
estão ofertados no Edital de Chamamento Público nº 001/2013, publicado 
no Edital do Jornal Hoje e Diário Oficial Eletrônico do Município de Jataí-
Go, no dia 02 de janeiro de 2014.

CONSIDERANDO a urgência que sempre requer os serviços de saúde, e a 
falta de profissionais e pela inviabilidade de competição;

R E S O L V E 
Declarar Inexigibilidade de Licitação para contratação dos serviços de; 
Auxiliar de Higiene Bucal, Biólogo, Biomédico, Bioquímico, Cirurgião 
Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Médicos, com ou sem especialidades, Motorista para Ambulância do 
SAMU, Nutricionista, Profissional de Saúde de Nível Médio, Profissional 
de Educação Física, Psicólogo, Químico, Socorrista habilitado, Técnico em 
Citologia, Técnico em Higiene Dental, Técnico em Enfermagem, Técnico 
de Laboratório, Técnico de Radiologia, Médico Veterinário. Hospitais, 
Clínicas, Entidades Filantrópicas sem fins lucrativos ou não, empresas 
privadas prestadoras de serviços de saúde e demais profissionais da 
área que interessaram contratar com o Município de Jataí-Go, através 
da Secretaria Municipal da Saúde – Fundo Municipal de Saúde de Jataí 
de acordo com o disposto no artigo 25, da Lei 8.666 de 21/06/1993 e 
alterações posteriores, atendendo as exigências do Edital de Chamamento 
nº 001/2013 e constantes na ATA do dia 07 de janeiro de 2014. 
  
Este ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
   
Gabinete do Secretário Municipal da Saúde-Gestor do Fundo, aos 08 dias 
do mês de janeiro de 2014.

Dr. AMILTON FERNANDES PRADO
Secretário Municipal da Saúde

Gestor do Fundo
Dec. 002/2013 e RH 004/2013
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

DISPENSA DE LICITAÇÃO DE PREÇOS – 13 /2014

O Prefeito Municipal de Jataí, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 de 21 de 
junho de 1993, e;

Considerando a necessidade da Prefeitura Municipal de Jataí locar um 
imóvel destinado à instalação da Universidade Estadual de Goiás – UEG 
– em nossa cidade, em cumprimento ao Convênio celebrado entre o 
Município de Jataí e a UEG;

Considerando que, o imóvel a ser locado deve estar situado em local 
adequado e apropriado para o funcionamento da Unidade de Ensino 
Superior, assim como, possuir instalações suficientes para um bom 
desempenho da Universidade, com espaço adequado para um bom 
trabalho dos professores, funcionários e estudantes;

Considerando que, o INSTITUTO PRESBITERIANO SAMUEL GRAHAN, com 
sede na Rua Riachuelo, Centro, tem instalações adequadas e suficientes 
para o funcionamento dos cursos que a UEG ministra em nossa cidade;

RESOLVE:

Dispensar a Licitação de Preços para locar as Instalações do Instituto 
Samuel Grahan, situada no centro da cidade, para o funcionamento da 
Universidade Estadual de Goiás em nossa cidade.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, Centro Administrativo, aos 28 dias 
do mês de fevereiro de 2014.

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

___________________________________________________________

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 10 / 2.014

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

Considerando a necessidade da Prefeitura Municipal de Jataí adquirir 
peças e serviços destinados à recuperação de máquinas e equipamentos 
da marca CATERPILLAR DO BRASIL, de propriedade do Município;

Considerando que, as peças e os serviços da marca Caterpillar do Brasil são 
imprescindíveis para manutenção de várias máquinas que desenvolvem 
serviços importantes ao Município;

Considerando que, a Empresa SOTREQ S/A, com sede em Goiânia, na 
Avenida Meia Ponte, 3080, Setor Santa Genoveva é a única revendedora e 
responsável pelos serviços de assistência técnica da marca Caterpillar do 
Brasil, conforme Declaração de Exclusividade emitida pela ACIEG;

RESOLVE:

Declarar a Inexigibilidade de Licitação de Preços para a aquisição de peças 
e serviços da Empresa SOTREQ S/A da marca Caterpillar do Brasil para 
manutenção das máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal de 
Jataí.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí-Go no Centro Administrativo aos 
28 dias de fevereiro de 2014.

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

___________________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO – 14 / 2014 

O Prefeito Municipal de Jataí, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições 
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legais e embasado no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e;

 Considerando a necessidade do Município de Jataí, locar um imóvel 
destinado à sede do Centro de Atendimento ao Turista em nossa cidade;
Considerando que, o imóvel a ser locado deve estar em local apropriado, 
assim como, possuir instalações suficientes e adequadas para um bom 
trabalho da Equipe da Secretaria Municipal de Turismo que atuam no 
Centro de Atendimento ao Turista;
Considerando que, o Espólio de Sebastião Aniceto Rezende possui um 
imóvel situado em local privilegiado, para tal atendimento ao Turista 
visitante em nossa cidade, localizado na Praça da Catedral Divino Espírito 
Santo;

RESOLVE:

Dispensar a Licitação de Preços para locar o imóvel situado na Rua Inácio 
José de Melo, esquina com a Rua Minas Gerais, no Setor Santa Maria, Qd. 
64, Lt. 08, de propriedade dos herdeiros de Sebastião Aniceto Rezende.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, aos 28 
dias do mês de fevereiro de 2014.

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

___________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 011/2014

A Secretaria Municipal de Saúde de Jataí, por meio de seu Diretor 
de Economia e Finanças e de conformidade com o Artigo 25 da Lei 
8.666/1993, informa a contratação da empresa CLÍNICA MÉDICA DE 
JATAÍ LTDA prestação de assistência à saúde com os seguintes exames 
oftalmológicos: Campimetria visual computadorizada, Retinografia e 
Mapeamento de Retina, através do SUS (Sistema Único de Saúde), pois 
a mesma, contempla o Edital de Chamamento Público nº 001/2013 do 
Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO.

Fernando Lima de Assis
Diretor Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Jataí GO


