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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 28 de fevereiro de 2019.
    
O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ, por meio da Sra. Krystina Barros 
Dias, Gerente de Licitações, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-
LO EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
     
1. Segundo o que se verifica na execução da ordem de fornecimento 
nº 122/2019, relativo ao Pregão presencial nº 146/2018, contrato 
n° 1102/2018, emitida para a empresa BRG BRASIL GERADORES, 
inscrita no CNPJ 04.675.878/0001-88, a mesma entregou os 
materiais/produtos solicitados dentro do prazo contratual, porém 
não instalou o equipamento, conforme consta no descritivo do 
objeto contida na Cláusula Primeira e no item III da Cláusula Sexta 
do contrato celebrado entre as partes, abaixo transcrito:

ITEM NOME ITEM

48

Grupo Gerador Estacionário Silenciado, na potência mínima de 375/300 
kVA’s/Kw  (modo emergência), com pressão acústica a 7 metros entre 
70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 
380/220 V (380 trifásico e 220 monofásico), 60 Hz, com disjuntor 
tripolar de proteção, motor a diesel, a  1.800 RPM, refrigerado a água 
(Radiador), deve possuir sistema automático de controle de tensão e 
frequência, partida elétrica. Deve conter tanque acoplado na base 
com capacidade mínima de 400 litros. Deve acompanhar: Sistema de 
silenciador hospitalar, quadro QTA completo de acordo com a potência 
do gerador (sendo capaz de identificar as falhas ocorridas na rede 
elétrica e atuar, automaticamente, o grupo gerador quando necessário), 
sistema de pré aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na 
base. Deve vir com as baterias necessárias para o pleno funcionamento 
do equipamento, deve possuir carregador de baterias (alternador) e 
sistema de manutenção da operacionalidade da bateria mesmo com 
longos períodos sem usar (flutuador), deve vir acompanhado de manual 
de operação e do detalhamento elétrico do mesmo. A instalação do 
equipamento deve ser por conta da contratada que no momento da 
instalação deve fornecer treinamento aos operadores.

2. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável 
de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa realize a instalação, 
respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório, sob pena 
de serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso, nos termos 
do Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. 
Portanto, é a presente Notificação para requerer ao representante 
legal da empresa supracitada para que tome as medidas cabíveis, 
com o fito de não incorrer em ato ilegítimo. 

Respeitosamente.

Krystina Barros Dias
Gerente de Licitações 

A empresa BRG BRASIL GERADORES, inscrita no CNPJ sob nº 
04.675.878/0001-88 
Sr. Matheus Santos e Silva, Representante legal.
Nesta.
_____________________________________________________
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Notificação nº 002922, de 1º de março de 2019.

Cooperativa dos Rodoviários Ltda, CNPJ: 33.615.113/0010-
41, proprietário (a) do imóvel situado à Rua Antônio Cândido, 
s/n, qd 39, lt 07, Setor Santa Maria, nesta cidade, infringiu a Lei 
nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, Art;  9º, - Valor da 
multa R$: 476,18 – item 07 da tabela do Art. 169. Considerando 
que o (a) contribuinte acima identificado (a), não possui endereço 
de correspondência junto ao cadastro do município, não sendo 
possível localizá-lo.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, para que 
o mesmo providencie, em um prazo máximo de 20 dias, contados a 
partir da data da publicação do edital, a limpeza, capina, roçagem, 
drenagem ou qualquer outra providência necessária para que o 
imóvel fique limpo.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

INSTRUMENTO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019

EMENTA: ESTABELECE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE JATAÍ E A COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO E 
ÁGUAS TERMAIS - COMTAT, PARA REPASSE DE DESPESA 
CORRENTE.

O MUNICÍPIO DE JATAÍ, entidade de direito público interno com 
sede nesta cidade na Rua Itarumã nº. 355, Centro, inscrito no CNPJ 
sob o nº. 01.165.729/0001-80, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ, brasileiro, solteiro, 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 
Município, e a COMPANHIA MUNICIPAL DE TURISMO E ÁGUAS 
TERMAIS- COMTAT, empresa pública, com personalidade jurídica de 
direito privado, com sede e foro em Jataí-GO, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 04.877.603/0001-27, com sede nesta cidade, na 
Br. 158, Km 03 (três), saída para Caiapônia no Polo Turístico Vale 
do Paraíso, neste ato representado por seu Presidente THIAGO 
BATISTA ASSIS, portador do CPF-MF 002.223.341-50, brasileiro, 
casado, policial militar, residente e domiciliado nesta cidade, 
assinam o presente convênio, comprometendo-se a atender os 
seguintes quesitos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto

O objeto do presente instrumento estabelecerá os seguintes 
termos:

I – Cooperação para Gestão das Atividades de licitação para 
compras, obras e serviços, permissão de uso de espaços, bem 
como de seus correspondentes contratos. Inclui-se nas atividades, 
auxílio na elaboração de termos de referência, adequação e 
escolha da elaboração de termos de referência, adequação e 
escolha da modalidade de licitação, elaboração de minutas de 
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edital e contratos, formalização dos documentos, realização de 
pregões presenciais, eletrônicos e certames licitatórios diversos, 
homologações, formalização de contratos, registro e fiscalização 
de contratos, dentre outras atividades afins.

II – Cooperação para recebimento, via de instrumentos financeiros 
contábeis adequados, dos preços públicos os repasses das verbas 
deles correspondentes, relativamente aos espaços no Clube 
Thermas Jataí.
III – Cooperação para recebimento dos dados contábeis da empresa 
COMTAT e suas prestações de contas ao Tribunal de Contas dos 
Munícipios, incluindo auxílio para formalização adequada dos 
arquivos e demais providências indispensáveis para tanto.

IV – O convênio limitará seu objeto para o repasse das verbas 
recebidas em preço público para os pontos “locados” e a 
cooperação para gestão de compras e prestação de contas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Das Obrigações

I – Obrigações do Município:
O Município deverá restituir a Companhia Municipal de Turismo, os 
valores referentes a locações dos espaços comerciais pertencentes 
ao clube Thermas Jatahy, bem como ceder corpo técnico para 
atendimento jurídico, realização de licitações e controle interno.

II – Obrigações da Companhia Municipal de Turismo (COMTAT).

Manter e adequar o equilíbrio econômico financeiro do COMTAT, 
assim como desempenhar as demais atividades inerentes a sua 
manutenção.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Prazo

O presente convênio vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses após a 
outorga do convênio, podendo ser renovado por aditivo contratual.

CLÁUSULA QUARTA: Dos Valores

A título de restituição dos valores oriundos das locações dos espaços 
comerciais do Pregão Presencial nº 86/2013, será repassado o 
importe de R$ 107.602,62 (cento e sete mil, seiscentos e dois reais 
e sessenta e dois centavos).

As futuras receitas referente as locações dos espaços do Clube 
Thermas Jataí será repassada para a COMTAT de acordo com o que 
o Município de Jataí for arrecadando.

CLÁUSULA QUINTA: Da Rescisão

O presente termo poderá ser rescindido, observando-se o prazo de 
30 (trinta) dias de antecedência para comunicação por escrito, sem 
que assista a qualquer dos partícipes direito a indenização.

CLÁUSULA SEXTA: Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Jataí como competente para 
dirimir eventuais questões decorrentes deste instrumento.

E por estarem justos e de acordo, firmam o presente Convênio em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 
abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

Jataí - GO, 26 de fevereiro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Município de Jataí

THIAGO BATISTA ASSIS
Presidente da COMTAT

TESTEMUNHAS:

Nome:________________________________________

CPF:__________________________________________

Nome:________________________________________

CPF:__________________________________________

Extrato de Contrato 

CONTRATO NÚMERO: Primeiro Aditivo de Prazo e Valor do 
Contrato n. 02/2018 
CONTRATANTE: FEMBOM JATAÍ CONTRATADO: BRASIL CARD 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES;  CNPJ: 03.817.702/0001-50; 

OBJETO: O presente aditivo tem como objeto, prorrogar o prazo 
de vigência contratual, de que trata o inciso I da Cláusula Sétima, 
do Contrato n. 02.2018 – 13º BBM, referente a prestação de 
serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções 
preventivas e corretivas, serviço de guincho, fornecimento de 
óleo, lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários a 
manutenção de veículos e maquinários pertencentes a frota do 13º 
Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, conforme especificações 
descritas em Termo de Referência. 

VALOR GLOBAL: O valor total anual estimado do presente contrato 
de acordo com a Proposta de Preços da CONTRATADA é de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), obedecendo a seguinte especificação:  
 

Número Ord. Aquisição Peças Aquisição Óleo 
Lubrificante Serviço Total

01 R$ 55.000,00 R$ 5.000,00 R$ 40.000,00 R$ 100.000,00

  
VIGÊNCIA: As partes contratantes, em comum acordo, alteram as 
disposições contidas no inciso I da Cláusula Sétima, do Contrato 
N. 02.2018 – 13º BBM, com início em 01/03/2018 e término em 
28/02/2019, prorrogando sua vigência, pelo período de 12 (doze) 
meses, a partir da assinatura do presente aditivo. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

EMPENHOS: 06.182.0439.2.065 – 3.3.90.30.00 e 06.182.0439.2.065 
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– 3.3.90.39.00. 


