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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2019

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, tem 
por objetivo a contratação de empresa (s) visando a aquisição de 
material gráfico, talões – mini talão de multas com 24 vias e panfletos 
para atender as necessidades da Superintendência Municipal de 
Trânsito, conforme quantitativo e demais especificações constantes 
do Edital, disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: - 22/10/2019 às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2019

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a todos 
interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, 
na forma presencial, do tipo menor preço por item, visando 
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS 
UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, 
ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS), disponível no site da Prefeitura.

Abertura: 23/10/2019 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br Fone: (64) 3606-3643

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 
05 (cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da 
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2019. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

HUGO PERES 
RODRIGUES - MEI

04.904.695/0001-97  006/2019–JATAIPREV    

          
 Jataí – GO, 08 de outubro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

O extrato referente a DECISÃO do processo nº 35.970/2019, 
publicado no dia 07/10/2019, 1554ª edição, pagina 8, ocorreu um 
erro material de digitação, como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 
“Jataí, 04 de setembro de 2019.”
 
LEIA-SE: 
“Jataí, 04 de outubro de 2019.”

PORTARIA Nº 11 DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

“Nomeia a Direção da Unidade Escolar Clarindo de Melo”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATAÍ, Estado de 
Goiás, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis 
Municipais, de nº 1.400 de 05 de abril de 1990 e a de nº 2.822 de 
27 de agosto de 2007, 

RESOLVE:

Art. 1º – FICA NOMEADO, o servidor RODRIGO FRANCO DE 
CARVALHO, Profissional do Magistério, Matrícula n° 348, para 
exercer a função de DIRETOR “PRO TEMPORE” da Unidade Escolar 
Clarindo de Melo, pelo período de 90 dias, conforme artigo 11, §9º 
do Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais do Magistério 
do Município de Jataí – GO. 

Art. 2º – Em obediência ao artigo 81, §1º, da Lei Orgânica Municipal 
de Jataí, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação; 

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Jataí, na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, aos 27 dias do mês de setembro 
de 2019.

JEANE IDALINA BONIFÁCIO
Secretária Municipal de Educação de Jataí – GO
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REGIMENTOS
REGIMENTO INTERNO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO 

MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ 
Centro Administrativo Municipal

Junta de Recursos Fiscais 

ÍNDICE
Sistemático do Regimento Interno da Junta de Recursos Fiscais do 
Município de Jataí - Goiás. (Elaborado conforme Art. 252 e segs. da 
Lei 1.445/90, de 27.12.90 – Código Tributário Municipal)

Texto aprovado em sessão plenária realizada no dia 27 de 
novembro de 2019, na sala de reuniões da J.R.F.

TÍTULO I
CAPÍTULO I - Das Disposições Gerais 
CAPÍTULO II – Da Competência 
CAPÍTULO III - Do presidente e do Vice- Presidente 
CAPÍTULO IV - Do Presidente e do Vice - Presidente das Câmaras 
CAPITULO V - Dos Membros 
CAPÍTULO VI - Do Procurador do Município
CAPÍTULO VII - Dos Recursos e Prazos 
CAPÍTULO VIII – Das Sessões

TÍTULO II 
CAPÍTULO I - Do Pessoal da Secretaria  

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO - Das Disposições Finais

TÍTULO I
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º- A JUNTA DE RECURSOS FISCAIS, com sede na Secretaria 
da Fazenda do Município de Jataí e jurisdição em todo território 
da municipalidade, é órgão colegiado de Segunda Instância 
Administrativa e reger-se á por este Regimento.

Art. 2º- A Junta de Recursos Fiscais é constituída de câmaras, 
composta cada uma delas de 08 (oito) membros efetivos, sendo 06 
(seis) representantes da Prefeitura e 02 (dois) dos contribuintes, 
todos nomeados pelo Prefeito Municipal, por indicação do 
Secretário da Fazenda; de igual modo, serão nomeados para cada 
câmara, 08 (oito) membros suplentes, para servirem nas faltas e 
impedimentos dos membros efetivo, conforme determinado pelo 
Ar. 252 da Lei 1445/90.

§ 1º - Os representantes da Prefeitura, obrigatoriamente, deverão 
ser fiscais, de nível superior, versados em legislação tributária, 
ficando vedada a participação da mesma categoria fiscal na qual 
originou o ato impugnado.

§ 2º- A categoria de fiscais será representada conforme disposição 
legal, sendo que não terão direito a voto os fiscais oriundos da 

categoria fiscal da qual originou o ato impugnado para exercerem 
funções de julgadores em 1º e 2º instâncias.

§ 3º- Cada câmara será assistida por um Procurador do Município 
e um Secretário, sem direito a voto, nomeados pelo Prefeito 
Municipal, por indicação do Procurador-Geral do Município e do 
Secretário da Fazenda, respectivamente.

§ 4º- O mandato dos membros da Junta terá duração de 03 (três) 
anos, a contar da data da posse. No caso de membros servidores 
que não ocupem cargo efetivo, o mandato encerrará quando de 
sua exoneração do cargo ocupado.

Art. 3º- Compreende como sessão plenária da Junta a reunião dos 
membros de uma câmara com mais dois membros de outra, para 
decidir questões de sua competência.

§ 1º- Enquanto não estiver instalada mais de uma câmara, 
comporão a sessão plenária dois membros suplentes da própria 
câmara.

§ 2º- Havendo mais de uma câmara, os processos julgados por uma 
delas, no caso de recurso para sessão plenária, serão julgados pela 
composição plenária da outra câmara.

Art. 4º - Na primeira sessão ordinária do mês de junho de ano, as 
câmaras elegerão, por maioria simples, os seus Presidentes e vice-
presidentes, dentre os membros efetivos, permitida a reeleição.

§ 1º - Em caso de empate, considerar-se-á eleito o candidato mais 
antigo e, dentre os de igual antiguidade, o mais idoso.

§ 2º - O voto será secreto e as cédulas deverão ser impressas 
fotocopiadas ou datilografas.

Art. 5º - O Presidente e o Vice-Presidente da Junta serão, 
automaticamente, o Presidente e o Vice-Presidente da Primeira 
Câmara da Junta.

Art. 6º - As posses dos Presidentes, Vice-Presidentes, membros e 
demais componentes, serão sempre realizadas em sessão plenária 
da Junta, presidida pelo procurador do Município, com assento no 
Colegiado, obrigando-se todos, por compromisso solene, ao fiel 
cumprimento dos deveres do cargo e função, na conformidade das 
normas vigentes e com imparcialidade.

§ 1º - Quando da renovação dos mandatos, a posse dos novos 
membros dar-se-á na ultima sessão trienal, que será solene, 
considerando-se findos, nesse ato, os mandatos anteriores.

§ 2º - O compromisso solene será prestado mediante termo lavrado 
em livro próprio, assinado pelo compromissando, pelo presidente 
da sessão e demais presentes. 

Art. 7º - Não podem ter, simultaneamente, assento na 
Junta, membros e demais componentes que sejam parentes 
consanguíneos ou afins, na linha reta ou colateral, até ao terceiro 
grau civil, resolvendo-se a incompatibilidade antes da posse do 
último nomeado ou, sendo nomeado da mesma data, contra o 
menos idoso.

Art. 8º - Ocorrendo renúncia ou destituição, em qualquer tempo, 
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de Presidente ou Vice-Presidente, a câmara respectiva, em sua 
primeira sessão ordinária seguinte, elegerá o substituto, o qual 
completará o mandato.

Art. 9º - Nas faltas, licenças ou impedimentos dos membros, serão 
convocados os suplentes, respeitada sempre a proporcionalidade 
da representação, inclusive por categoria fiscal do membro 
ausente. 

Art. 10 - Os membros, o Procurador e o Secretário farão jus à 
gratificação pelo comparecimento às sessões individuais das 
câmaras e plenárias estabelecidas em Lei, independentemente de 
estar o servidor em gozo de férias ou licença prêmio.

Parágrafo Único- A gratificarão de que trata este artigo é a que 
estiver fixada em Lei.

Art. 11- Nos recessos, os componentes ativos da Junta perceberão 
a gratificação de que trata o artigo anterior e seu parágrafo único, 
com base na freqüência do mês imediatamente anterior.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA

Art. 12 - A Junta é órgão deliberativo de Segunda Instância 
Administrativa, em matéria fiscal do Município de Jataí, com 
competência para rever as decisões proferidas pelas instâncias 
singulares.

Art. 13 - Compete à Junta conhecer e julgar, através de suas câmaras: 
recursos voluntários e “ex-offício” das decisões administrativas 
de Primeira Instância, versando no todo ou em parte sobre 
a instituição, a incidência, o levantamento, a arrecadação, a 
restituição, a isenção, a remissão, a natureza ou o “quantum” das 
obrigações fiscais. 

Art. 14 - Compete também à Junta, em sessões plenárias, conhecer 
e julgar:

I - pedidos de reconsideração de acórdãos, nos termos dispostos 
na legislação vigente à época da postulação;

II - originariamente, pedidos de aplicação de equidade; 

III - conceder licença ao Presidente, Vice-Presidente e demais 
membros; 

IV - modificar o Regimento Interno;

V - apreciar os pedidos de justificação de faltas dos membros;

VI - estabelecer, mediante resolução administrativa, os dias e 
horários para as sessões das câmaras e plenárias;

VII - exercer as demais funções decorrentes de disposições de leis 
e regulamentos.

CAPÍTULOS III
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE

Art.15 - Compete ao Presidente da Junta:

a) presidir a Junta, as sessões plenárias de julgamento ou assuntos 
administrativos e seus trabalhos de ordem geral;
b) fazer observar as leis e regulamentos que digam respeito à Junta 
e ao seu Regimento Interno;
c) abrir e encerrar as sessões plenárias, à hora estabelecida;
d) resolver as questões de ordem, apurar as votações das sessões 
plenárias e proclamar-lhes os resultados;
e) submeter à discussão e votação, a ata da sessão plenária anterior 
e, depois de aprovada, assiná-la com os membros presentes;
f) fazer ler, pelo Secretário, o expediente;
g) distribuir os processos aos membros, mediante sorteio, 
observando sempre que possível, a igualdade numérica;
h) designar relator “ad doc”;
i) usar, nos julgamentos, quando houver empate, o voto e 
qualidade;

j) fazer cumprir as resoluções da Junta e convocar as reuniões 
plenárias, quando necessárias, mediante aviso aos membros, com 
a antecedência mínima de 05 (cinco) dias;
k) submeter à apreciação do plenário, os pedidos de licença e de 
justificação de faltas feitas pelos membros;
l) comunicar ao Prefeito, a vacância dos cargos de membros efetivos, 
bem como de suplentes, nos casos previstos neste Regimento e na 
lei ou regulamento;
m) convocar os suplentes, nas faltas ou impedimentos dos 
membros efetivos;
n) superintender os serviços a Secretaria Geral da Junta e rubricar 
todos os livros da Junta;
o) assinar toda correspondência oficial da Junta;
p) licenciar os funcionários da Secretaria, respeitadas as disposições 
legais;
q) punir disciplinarmente os funcionários da Secretaria que 
incorrerem em falta, aplicando-lhes as penalidades, de acordo com 
o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais;
r) representar a Junta em tudo que lhe diga respeito, podendo, 
para tanto, designar comissões, inclusive para comparecimento a 
solenidades oficiais;
s) requisitar as diligências requeridas pelos membros e pelo 
Procurador do Município, nas sessões camerais e plenárias;
t) determinar a baixa de autos de recursos, com decisão definitiva 
em favor do contribuinte;
u) apresentar ao plenário da Junta, na última sessão do mês de 
dezembro, o relatório anual dos trabalhos, e sugerir, sempre que 
necessário, as medidas que julgar oportunas e indispensáveis ao 
bom andamento do Colegiado, para o fiel desempenho de suas 
funções;
v) avocar processos, quando necessário;
w) ouvir o plenário nos casos de aplicações de sanções  disciplinares;
x) resolver, ouvida a sessão plenária, os casos omissos nas leis ou 
regulamentos que dizem respeito à Junta.

Art. 16 - Ao Vice-Presidente da Junta, compete substituir o 
Presidente em suas faltas e impedimentos.

§1º - Nas faltas e impedimentos do Vice-Presidente, assumirá a 
direção dos trabalhos o membro mais idoso presente à sessão, 
sempre representante da Prefeitura.

Art. 17 - Dos atos do Presidente da Junta ou das câmaras, bem 
como dos respectivos Vice-Presidentes, caberão recursos à sessão 
plenária.
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CAPÍTULO IV
DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DAS CÂMARAS

Art. 18 - Compete ao Presidente das Câmaras:
a) presidir as sessões camerais de julgamento e seus trabalhos;
b) fazer observar as leis e regulamentos que digam respeito à Junta 
e ao seu Regimento Interno;
c) abrir e encerrar as sessões à hora estabelecida;
d) resolver as questões de ordem, apurar as votações e proclamar-
lhes os resultados;
e) submeter à discussão e votação, a ata da sessão anterior e, 
depois de aprovada, assiná-la com os membros presentes;
f) fazer ler, pelo Secretário, o expediente;
g) distribuir os processos aos membros, mediante sorteio, 
observando, sempre que possível, a igualdade numérica;
h) designar relator “ad doc ”;
i) usar, nos julgamentos, quando houver empate, o voto de 
qualidade;
j) fazer cumprir as resoluções da Junta e convocar as reuniões, 
quando necessárias, mediante aviso aos membros, com a 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias;
k) comunicar ao Presidente da Junta, as faltas e impedimentos 
de membros efetivos, solicitando convocação dos respectivos 
suplentes;
l) assinar toda a correspondência oficial da câmara;
m) requisitar as diligências requeridas pelos membros e pelo 
Procurador do Município; informando-as para despacho;
n) apresentar à Presidência da Junta, na penúltima sessão do mês 
de dezembro, o relatório anual dos trabalhos, e sugerir, sempre 
que necessário, as medidas que julgar oportunas e indispensáveis 
ao bom andamento da Junta, para o fiel desempenho de suas 
funções;
o) avocar processos, quando necessário;
p) levar ao plenário, via Presidente da Junta, os casos omissos.

Art.19 - Ao Vice-Presidente das câmaras aplicam-se as disposições 
do Artigo 16 deste Regimento.

CAPÍTULO V
DOS MEMBROS

Art. 20 - Compete ao membro efetivo:

a) propor, discutir e votar qualquer assunto de competência da 
Junta, nas câmaras individuais ou em sessões plenárias;
b) relatar os processos que lhe forem distribuídos nas sessões de 
julgamento, no prazo de até 10 (dez) dias ou, havendo diligência 
por ele solicitada, em até 05 (cinco) dias, após a satisfação;
c) fundamentar seu voto, por escrito ou oralmente;
d) redigir os acórdãos dos processos em que funcionarem como 
relator, ou cuja redação lhe for cometida, para leitura na primeira 
reunião seguinte;
e) exercer a Presidência, nos casos e sob a forma prevista neste 
Regimento Interno;
f) desempenhar as atribuições que lhe forem incumbidas pelo 
Presidente da Junta, ou da câmara à qual estiver vinculado;
g) exercer quaisquer outras atribuições que lhe sejam conferidas 
em leis e regulamentos;
h) zelar sempre pelo bom nome e decoro da Junta.

Art. 21 - Poderá ser destituído o relator que detiver processos além 
dos prazos previstos em lei e neste regimento, salvo:

I- por motivo de doença;

II - no caso de dilatação do prazo por tempo não superior a 30 
(trinta) dias, em se tratando de processo de difícil estudo, quando 
o relator o alegue em requerimento dirigido tempestivamente ao 
Presidente da Junta.

Art. 22 - Perderá o mandato, o membro que:

I- não tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias, contada da data 
de sua nomeação, admitida uma prorrogação de mais 30 (trinta) 
dias, mediante requerimento tempestivo, devidamente justificado, 
à Presidência da Junta;

II - renunciá-lo na forma da lei;

III - deixar de comparecer a 04 (quatro) sessões consecutivas, sem 
motivo justificado, ou formulação de pedido de convocação do seu 
suplente;

IV - perder a qualidade de servidor, sendo representante da 
Prefeitura, ativo e inativo;

V - quebrar, comprovadamente, o devido sigilo com relação às 
matérias em trâmite na Junta.

Art. 23 - Em qualquer caso de perda de mandato, o Presidente da 
Junta convocará o suplente para ascensão à titularidade, indicando 
ao Prefeito o nome do novo suplente, para a devida nomeação.

§ 1º - Em se tratando de representante da Prefeitura, a perda do 
mandato, na hipótese do inciso II, do artigo anterior, constituirá 
falta de exação no cumprimento do dever e será anotada na sua 
ficha funcional.

§ 2º- Em se tratando de representante dos contribuintes, convocar-
se-á o respectivo suplente, fazendo-se comunicação à entidade 
representada, para que indique à Junta, em lista tríplice, outro 
suplente.

§ 3º - No caso de perda de mandato de membro efetivo, 
representante da Prefeitura, convocar-se-á o respectivo suplente, 
atendendo-se ao critério fixado no Art. 9º deste Regimento Interno.

Art. 24 - Os membros deverão declarar-se impedidos de votação 
nos processos que lhes interessarem pessoalmente, direta ou 
indiretamente, ou a seus parentes, consanguíneos ou afins, até ao 
segundo grau, ou ainda a sociedade de que façam parte, sócios, 
acionistas, interessados ou membros da diretoria ou do conselho 
fiscal.

Parágrafo Único - Subsistem também impedimentos quando, 
em instância inferior, os membros da Junta houverem proferido 
decisão ou parecer sobre o mérito do processo.

Art. 25 - A falta de convicção ensejará ao membro o pedido de 
vista, para estudo da matéria, sujeitando-se aquele ao prazo de 05 
(cinco) dias, para restituição dos autos à Secretaria da Junta.

§ 1º - o membro com vistas deverá obrigatoriamente se manifestar, 
por escrito, nos autos.
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§ 2º - O pedido de vista poderá ser feito mesmo depois de iniciada 
a votação.

Art. 26 - Ao suplente convocado na forma da letra “m” do Artigo 15 
deste Regimento, competem as mesmas atribuições e obrigações 
previstas para o membro efetivo.

CAPÍTULO VI
DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO

Art. 27 - Compete ao Procurador do Município:

a) emitir inicial por escrito nos feitos, e todas as vezes que houver 
inovação;
b) requerer diligência ao Presidente da sessão ou ao Relator, 
quando o último estiver de posse do processo;
c) assistir as sessões das câmaras e às plenárias;
d) fazer sustentações orais;
e) oficiar nos julgamentos dos processos administrativos e Judiciais, 
no interesse da Junta de Recursos Fiscais.

Art. 28 - Para cumprimento do disposto na letra “a” do artigo 
anterior, será concedido o prazo de 10 (dez) dias, para a restituição 
do processo.

Parágrafo Único - A critério do Presidente da Junta, o prazo aqui 
estabelecido poderá ser prorrogado, quando necessário.

Art. 29 - Nos recursos voluntários, poderá o procurador do Município 
solicitar manifestação do fiscal autuante, esclarecimentos que 
julgar necessário, no prazo de 05 (cinco) dias.

Art. 30 - Se o Procurador do Município não apresentar o seu 
parecer nos prazos estabelecidos, o processo será julgado sem a 
sua cota nos autos.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, o Presidente da Junta 
requisitará o processo ao Procurador, que deverá devolvê-lo dentro 
de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ficar impedido de exercer 
suas funções na Junta, até a devolução dos autos, por ato baixado 
pelo Presidente.

Art. 31 - A ausência do Procurador às sessões não impede que as 
câmaras se reúnam e deliberem.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS E PRAZOS

Art. 32 - Os recursos serão voluntários ou “ex-offício”.

Art. 33 - A Junta conhecerá e julgará os recursos voluntários das 
decisões de primeira instância, em processos fiscais, de natureza 
tributária ou não, multas e quaisquer obrigações de interesse 
direto ou indireto das partes, inclusive pedidos de reconsideração 
contra decisões, interdições, apreensões, suspensões, cassações e 
outros.

§ 1º - O recurso voluntário será interposto nos prazos e condições 
previstos em Lei.

§ 2º - Com o recurso, somente poderá ser apresentada prova 

documental, quando contrária ou não produzida em primeira 
instância.

§ 3º - O recurso poderá versar sobre parte da quantia exigida, 
quando o recorrente comprove ter quitado a parte não litigiosa.
Art. 34 - A Junta julgará da perempção dos recursos em geral, a ela 
encaminhados.

Art. 35 - É vedado reunir em uma só petição, recursos referentes 
a mais de uma decisão, ainda que versem sobre o assunto e 
alcancem o mesmo contribuinte, salvo se proferida em um único 
processo fiscal.

Art. 36 - A Junta julgará os recursos de “ofício” interpostos, quando 
as decisões de 1º Instância exonerar o contribuinte do pagamento 
de créditos tributários ou não, nos termos da Lei.
Art. 37 - Recebendo o processo em grau de recurso voluntário 
e sendo também o caso de recurso de “ofício” não interposto, 
tomará a Junta conhecimento pleno do processo, como se tivesse 
havido tal recurso.
Art. 38 - Substituirá a decisão da Instância Singular, no que tiver 
sido objeto de recurso, o acórdão proferido pelas câmaras da Junta 
de Recursos Fiscais.
Art. 39 - Da sessão em que se for discutir o mérito, serão notificadas 
as partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, às quais 
será facultada a manifestação oral. 
Art. 40 - Os acórdãos da Junta serão cientificados às partes e aos 
seus procuradores legalmente constituídos, pela Secretaria da 
Junta.
Art. 41 - Será definitiva a decisão final de 2º Instância, com o 
vencimento do prazo estipulado na intimação.
Art. 42 - A restauração dos autos perdidos far-se-á mediante 
petição ao Presidente da Junta, a qual será distribuída, sempre que 
possível, ao relator que tenha funcionado no feito.
§ 1º - A restauração poderá ser feita, também, “ex-officio”, 
por determinação do Presidente da Junta, sempre que tiver 
conhecimento do extravio de qualquer processo pendente de 
julgamento ou decisão da Junta.
§ 2º - No processo de restauração, observarão, quando possível, 
as disposições pertinentes, contidas no Código de Processo Civil.
Art. 43 - Das decisões de mérito proferidas pelas câmaras, caberá 
pedido de reconsideração, a ser apreciado pela Junta de Recursos 
Fiscais, em sessão plenária. 
Parágrafo Único - O pedido poderá ser formulado no prazo de 10 
(dez) dias, contados da intimação da decisão recorrida.
Art. 44 - O pedido de reconsideração de acórdão poderá ser feito 
à Junta de Recursos Fiscais pelo contribuinte ou pela autoridade 
competente, nos casos em que:
I- a decisão da Junta não seja unânime;
II- contrariar legislação tributária específica;
III- houver manifesta divergência entre decisões da Junta de 
Recursos Fiscais e jurisprudência dos tribunais do país.
IV - verificar-se a ocorrência de prevaricação, concussão, corrupção, 
dolo, fraude, simulação ou excesso de exação em prejuízo da parte 
vencida;
Art. 45 - Não se conhecerá do pedido de reconsideração de acórdão 
quando:
I- a decisão da câmara tenha sido aprovada por unanimidade;
II- o pedido não estiver fundado em qualquer dos itens do artigo 
anterior.

Art. 46 - As decisões por equidade, de competência privativa do 
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Secretário da Fazenda, serão proferidas mediante proposta, por 
competência originária, em acórdão da Junta de Recursos Fiscais, 
restringindo-se à dispensa de penalidades.

§ 1º- A proposta de aplicação de equidade somente se dará em 
casos especiais e será acompanhada das informações sobre os 
antecedentes fiscais do contribuinte, relativa à observância de suas 
obrigações.

§ 2º - O benefício da equidade não será concedido nos casos de 
reincidência, sonegação dolosa, fraude ou conluio.

Art. 47 - É facultado ao contribuinte que tiver formulado consulta 
sobre as legislações tributárias e de posturas, edificações, vigilância 
sanitária, que tiver resposta no sentido da exigibilidade da 
obrigação, recorrer à 2º Instância, nos prazos e condições previstas 
em Lei 

Art. 48 - A Junta conhecerá e julgará dos recursos de “ofício” da 
1º Instância, nas decisões favoráveis do consulente, nos casos 
previstos em Lei.

CAPÍTULO VIII
DAS SESSÕES

Art. 49 - Cada câmara realizará sessões ordinárias, para julgamento 
dos feitos de sua competência em dias pré-fixados, conforme pauta 
publicada e afixada no placar da Prefeitura e da Junta, ou ainda no 
Diário Oficial Eletrônico do Município, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias.

Art. 50 - A Junta realizará sessão plenária para julgamento dos 
feitos de sua competência, obedecendo aos critérios de publicação 
e prazos previstos no artigo anterior.

Parágrafo Único - O Presidente, sempre que necessário, poderá 
convocar sessões especiais para deliberar sobre assuntos internos 
da Junta, com antecedência de 05 (cinco) dias, comunicando aos 
membros, de forma expressa, o assunto a ser deliberado.

Art. 51 - Para que a Junta se reúna em sessão plenária, ou as 
câmaras em sessão ordinária e deliberem, é necessário o quorum 
da metade mais um, dos membros.

§1º - As decisões serão tomadas por maioria dos votos, cabendo ao 
Presidente o voto de qualidade, salvo quando houver impedimento.

§ 2º - A retirada de um ou mais membros não impede o 
prosseguimento da sessão, desde que se mantenha o número 
necessário ao seu funcionamento, devendo o fato constar da ata.

Art. 52 - Aberta a sessão e não havendo “quorum”, aguardar-se-á 
por 15 (quinze) minutos e, na persistência, encerrar-se-á, lavrando-
se a ata, mencionando-se os nomes dos presentes e dos ausentes. 

Art. 53 - Nas sessões, sempre que possível, o Presidente tomará 
assento à mesa, ladeado pelo Procurador do Município, pelo 
Secretário, ocupando o Vice-Presidente a primeira cadeira da 
direita, seguindo-se os demais em ordem de alternância.

Art. 54 - À ordem dos trabalhos, nas sessões ordinárias, será a 
seguinte:

I- abertura da sessão;

II- verificação do quorum, pelo número de membros presentes;

III- leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior;

IV- leitura e assinatura de acórdãos; 

V- leitura do expediente do dia;

VI- leitura, pelo relator, do relatório do processo a ser julgado;

VII- franquia da palavra para o Procurador do Município;

VIII- franquia da palavra para o contribuinte ou seu defensor;

IX- discussão e informações sobre o caso, entre os membros, 
visando suas convicções para o julgamento;

X- apresentação do voto do relator e de cada membro.

Art. 55 - As discussões e votações serão públicas, salvo quando se 
tratar de sessões administrativas e de recursos sobre a situação 
financeira do contribuinte, permitindo-se, no último caso, a 
presença do interessado e de seu representante.

Art. 56 - Para as sessões plenárias da Junta e das sessões ordinárias 
das câmaras, o Presidente fará organizar previamente pelo 
Secretário e publicar em até 05 (cinco) dias da reunião a pauta 
dos processos a serem julgados em cada sessão, de acordo com a 
ordem cronológica e conexidade dos assuntos.

Parágrafo Único - Para efeito de julgamento, os pedidos de 
equidade, recurso de ofício e de pedido de reconsideração de 
acórdão têm preferência aos demais, sem prejuízo da afixação no 
placar da Junta.

Art.57 - O julgamento, uma vez iniciado, ultimar-se-á, não podendo 
interromper-se à hora regimental do encerramento das sessões, 
salvo havendo pedido de vista.

Parágrafo Único - Apregoado o julgamento, nenhum dos membros 
poderá retirar-se do recinto, a não ser por motivo justificado, 
nem poderá interromper o relatório ou a sustentação oral do 
Procurador do Município ou da parte interessada, salvo para 
solicitar esclarecimentos.

Art. 58 - Anunciado o julgamento de cada recurso ou pedido, 
pelo seu número e nomes do recorrente e recorrido, suplicante e 
suplicado, o Presidente dará a palavra ao relator e, lido o relatório, 
ao Procurador do Município e a seguir ao contribuinte ou preposto, 
os quais poderão manifestar-se por tempo não excedente a 15 
(quinze) minutos, cada um.

Parágrafo Único - A parte interessada, advertida pelo Presidente 
por falta de serenidade e uso de linguagem imoderada, ou por 
haver excedido o tempo regimental, poderá ter a sua palavra 
cassada.

Art. 59 - Em qualquer fase do julgamento, facultar-se-á aos 
membros o pedido de esclarecimentos ao relator, sobre fatos 



Ano 7 | 1555ª Edição | Vigência: 08/10/2019 PAG. 7DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

atinentes ao feito. 

Parágrafo Único - Ao Presidente é facultado intervir nos debates.

Art. 60 - Encerrados os debates, o Presidente dará a palavra ao 
relator, para proferir voto, seguindo-se a votação pelos julgadores, 
de forma alternada, um representante dos contribuintes e um 
representante da Prefeitura. O Presidente terá voto de qualidade e 
votará em último lugar. 

Art. 61 - Nenhum membro poderá eximir-se de votar, salvo quando 
não houver assistido ao relatório ou declarar-se impedido.
Art. 62 - Cada membro terá o tempo suficiente para votar, podendo 
fazer uso da palavra para explicações ou modificações do seu voto.
Art. 63 - Qualquer questão preliminar ou prejudicial argüida 
será apreciada antes do mérito, deste não se conhecendo se 
incompatível com a decisão daquela.

§ 1º - Versando a questão sobre nulidade sanável, o julgamento 
será convertido em diligência, a fim de que seja a nulidade suprida, 
no prazo que for estipulado pelo Presidente.

§2º- Rejeitada a preliminar ou prejudicial, ou se com qualquer 
delas não for incompatível a apreciação do mérito, seguir-se-á a 
discussão e o julgamento da matéria principal, devendo pronunciar-
se a respeito os membros vencidos na apreciação da preliminar ou 
prejudicial.

Art. 64 - Em caso de empate, caberá ao Presidente desempatar, 
salvo em caso de impedimento, sendo-lhe facultado adiar o 
julgamento para a sessão seguinte, quando não se considerar 
habilitado a proferir o voto.

Art. 65 - Concluído o julgamento, o Presidente designará o relator, 
se vencedor, para redigir o acórdão, em até 10 (dez) dias.

§ 1º - Se o relator for vencido, o Presidente designará para redigir 
o acórdão, dentro do mesmo prazo, um dos membros cujo voto 
tenha sido vencedor.

§ 2º - Os fundamentos do voto vencido serão lançados em seguida 
à decisão.

§ 3º - As conclusões dos acórdãos serão publicadas no placar da 
Prefeitura e da Junta, ou no Diário Oficial Eletrônico do Município, 
sob designação numérica e com indicação nominal dos recorrentes.

§ 4º - As decisões importantes do ponto de vista doutrinário 
poderão ser publicadas na íntegra, a critério do Presidente.

Art. 66 – O relator que vier a afastar-se da Junta, por prazo superior 
a 10 (dez) dias, devolverá os processos em seu poder, a fim de 
serem encaminhados ao suplente, ou redistribuídos.

§ 1º - Ao suplente convocado, serão encaminhados pela Secretaria 
os demais processos já distribuídos ao relator que se tenha 
afastado.

§ 2º- Quando o afastamento for do Presidente, ao suplente serão 
encaminhados os processos por seu substituto.

Art. 67 - Cessada a substituição, o suplente que tiver pronto o 

relatório ou o voto em separado, resultante de pedido de vista, 
será o competente para votar o recurso ou os pedidos de equidade 
e reconsideração, ainda que presente o membro efetivo.

§ 1º - Na hipótese deste artigo, o membro efetivo não tomará parte 
no julgamento em que intervir o seu suplente.

§ 2º - O julgamento desse recurso ou pedido terá preferência sobre 
os demais, de modo a ficarem desembaraçados, desde logo, todos 
os processos com relatórios e votos do suplente.

§ 3º - Os demais processos em poder do suplente ou a ele 
distribuídos serão devolvidos à Secretaria, que os encaminhará ao 
membro efetivo.

Art. 68 - Quando houver motivo relevante, devidamente justificado, 
o Procurador do Município ou os interessados poderão requerer 
ao Presidente preferência para a inclusão em pauta de qualquer 
processo já concluso.

Parágrafo Único - Poderá ser submetido a julgamento, 
independentemente da publicação da pauta e mediante 
requerimento da parte, ouvido o relator e a parte contrária, 
qualquer recurso ou pedido de caráter urgente, desde que não seja 
prejudicial ao julgamento normal, constante da respectiva pauta, a 
critério do Presidente.

Art. 69 - As sessões das câmaras e as plenárias serão registradas em 
atas lavradas pelo Secretário Geral, nas quais se resumirão, com 
clareza, as ocorrências, bem como as conclusões de cada acórdão.

Art. 70 - A Junta, na aplicação dos dispositivos da Legislação 
Municipal, levará em conta as normas do Direito Fiscal, os princípios 
gerais de Direito, a legislação específica e a Jurisprudência própria 
e dos tribunais, especialmente do Supremo Tribunal Federal.

TÍTULO II 
CAPÍTULO I 

DO PESSOAL DA SECRETARIA

Art. 71 - A Junta terá uma Secretaria Geral, que se incumbirá da 
execução de todo o expediente, inclusive da organização de uma 
biblioteca especializada.

§ 1- A Secretaria será dirigida por um Secretário Geral, servidor 
público municipal, nomeado pelo Prefeito, por indicação do 
Presidente da Junta.

§ 2º - A Secretaria Geral funcionará no horário de expediente da 
Prefeitura.

Art. 72 - São considerados serviços da Secretaria:
a) o registro e a classificação em livros, de todos os autos de recurso 
e documentos encaminhados à Junta, indicando-se sua origem, 
trâmite, o resumo de decisões e despachos;
b) preparo e redação da correspondência da Junta;
c) resumo do registro de presenças e providências para o 
pagamento da gratificação dos membros da Junta:
d) preparo dos dados para o relatório anual do Presidente;
e) registro das decisões da Junta;
f) datilografia ou digitação dos acórdãos e relatórios minutados;
g) todas as demais medidas indispensáveis ao bom andamento, 



Ano 7 | 1555ª Edição | Vigência: 08/10/2019 PAG. 8DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

ordem e perfeição dos trabalhos a seu cargo.

Art. 73 - Ao Secretário Geral, diretamente subordinado ao 
Presidente, compete:

a) dirigir, orientar e fiscalizar os serviços da Secretaria;
b) receber e examinar as petições de recursos e pedidos, a fim 
de verificar se as mesmas estão devidamente formalizadas, 
informando-as para despacho;
c) encaminhar os processos;
d) organizar as pautas para julgamento e extrair cópias para 
publicação;
e) comparecer às sessões e lavrar as atas;
f) auxiliar o Presidente nos trabalhos das sessões;
g) prestar às partes informações sobre o andamento dos processos;
h) promover o cumprimento das diligências requeridas;
i) providenciar a publicação oficial das decisões da Junta e despacho 
do Presidente;
j) digitar os relatórios, pareceres, votos e decisões;
k) dar imediato conhecimento ao Presidente dos processos que 
estejam com os prazos esgotados;
l) organizar os processos em forma de autos, com todas as folhas 
numeradas e rubricadas e os termos devidamente lavrados;
m) manter devidamente encadernados e arquivados, os relatórios, 
atos, pareceres, votos e acórdãos;
n) requisitar o material de expediente necessário;
o) organizar um índice, por matéria, dos acórdãos proferidos, em 
um fichário de jurisprudência da Junta;
p) organizar o resumo do “ponto” para o pagamento do pessoal;
q) registrar o “curriculum vitae” e demais assentamentos referentes 
à Junta;
r) supervisionar o serviço de patrimônio, arquivo e biblioteca da 
Junta.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 74 - Durante os períodos de 1º a 30 de julho e 20 de dezembro 
a 10 de janeiro de cada ano, haverá recesso na junta, funcionando 
apenas os trabalhos da Secretaria.

Parágrafo Único — Haverá recesso ainda: 

I. nos dias de feriados e de ponto facultativo;

II. nos dias de carnaval.

Art. 75 - A Junta organizará uma biblioteca especializada e, quando 
possível, publicará folhetins para divulgação de seus acórdãos, 
resoluções, legislação de seu interesse, estatística e trabalhos 
técnicos de seus membros e de pessoas de reconhecido mérito.

Art. 76 - Será permitida a vista de processos aos interessados, na 
Secretaria da Junta.

Art. 77 - É vedada aos componentes da Junta, sob pena de perda 
de mandato, a divulgação ou utilização de dados, informações 
ou documentos para quaisquer objetivos alheios aos serviços da 
Junta.

Art. 78 - Os contribuintes, na defesa de seus direitos, poderão 

comparecer às sessões de Julgamento ou fazer-se representar por 
seu representante legal, com a devida outorga. 

Art. 79 - Qualquer alteração deste Regimento só será observada, 
depois de publicada no placar da Prefeitura e da Junta de Recursos 
Fiscais ou no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Art. 80 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente, “ad 
referendum” da Junta.

Art. 81 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 82 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões da Junta de Recursos Fiscais do Município de Jataí 
- Goiás

COMPOSIÇÃO DA J.R.F
Triênio março/2017- março/2020

MEMBROS EFETIVOS 
(Representantes do Município)

Vinícius Assis Pereira - Presidente

Charles Vinícius Moreira Costa – Vice-Presidente

 Fátima de Lima Ferreira

 Marinalva Cardoso Soares

Ailandson Furtado Carvalho Silva

Rodrigo Santos de Morais

MEMBROS EFETIVOS 
(Representantes dos Contribuintes)

Valdejar Guimarães dos Santos – representante OAB

Wesley Marinho Arantes – representante CRC

Secretária: Euderlainy Chaves de Souza Freitas
Procuradora Jurídica: Gislaine Rodolfo Coutinho

Processo nº 37594/2019.
Interessado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
Pregão Presencial nº 084/2019.

DESPACHO

Veio a conhecimento desta Secretaria, a solicitação de troca de 
marca dos seguintes Itens:



Ano 7 | 1555ª Edição | Vigência: 08/10/2019 PAG. 9DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Item 139 - Clonazepam 2mg comprimido, todos de 1ª qualidade, 
embalagens intactas, deverão constar data da fabricação, validade 
e número do lote do produto validade mínima de 06 meses na 
data da entrega, da marca GEOLAB para a marca CRISTLALIA, sem 
qualquer alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este 
órgão.

O pedido formulado pela referida empresa apresenta os 
documentos comprovadores para suas pretensões, logo, aparenta 
justificada a solicitação de troca de marca.

Ademais, o pedido acima foi aceito conforme documento emitido 
por Jeovane Martins de Sousa Filho (Diretor Farmácia Hospitalar 
HCSC), que avaliou e avalizou a possibilidade financeira, econômica 
e viabilidade técnica do pedido de troca de marca.

Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a devida 
regularização da situação de entrega, devendo ser regularizada o 
cadastro das marcas nas ordens de fornecimento.

Nestes termos, visto a espera dos pacientes na rede municipal 
de saúde, opinamos pela concessão do prazo de 05 (cinco) dias 
corridos para que a empresa regularize a situação perante a 
administração, sob pena de ser penalizada com multa diária sobre 
o prazo acima estipulado.

Jataí, 07 de outubro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LAVANDERIA.

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9412/2018;

CONSIDERANDO a impossibilidade momentânea de conclusão 
de procedimento administrativo ordinário nos termos prescritos 
pela Lei nº 8.666/93, a discricionariedade da Administração e a 
necessidade de contratação imediata e direta de empresa para 
Prestação de Serviços de Lavanderia” para lavagem de fantasias 
de pelúcias, utilizadas nas campanhas de vacinação infantil e 
eventos educativos e toalhas de tecidos, utilizadas treinamentos, 
capacitações, seminários e demais eventos realizados pela 
Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica – IEC;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil 

e seiscentos reais);

CONSIDERANDO a importância destes serviços na higiene para o 
atendimento da população, independente da área;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios para 
que sejam atendidas todas as demandas dos munícipes, portanto, 
se faz necessário a contratação dos presentes serviços inéditos no 
presente exercício financeiro, mediante dispensa de licitação em 
razão do valor orçado.

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para “Prestação de 
Serviços de Lavanderia” para lavagem de fantasias de pelúcias, 
utilizadas nas campanhas de vacinação infantil e eventos educativos 
e toalhas de tecidos, utilizadas treinamentos, capacitações, 
seminários e demais eventos realizados pela Secretaria de Saúde 
e Vigilância Epidemiológica - IEC, nas especificações e quantidades 
contidas na ordem de fornecimento e termo referencial;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa: Rodrigues Pedroso Lavanderia Ltda - Me, inscrita no 
CNPJ: 07.931.752/0001-15, com endereço na Rua Benjamin 
Constant, nº 917, Qd. 27, Lt. 13, Centro, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma no valor total 
de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).

Os quantitativos acima apurados correspondem á mera expectativa 
de consumo, não estando à administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 23 de setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS A 
SEREM UTILIZADAS NAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS 01, 02, 03 E 
CAPS.

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9412/2018;
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CONSIDERANDO a impossibilidade momentânea de conclusão 
de procedimento administrativo ordinário nos termos prescritos 
pela Lei nº 8.666/93, a discricionariedade da Administração e a 
necessidade de contratação imediata e direta de empresa para 
prestação de serviços para reparo na Máquina de lavar, para 
atender as necessidades das Residências Terapêuticas e CAPS;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO a importância destes serviços na rotina diária, e a 
essencialidade de manutenção das máquinas de lavar roupas;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios para 
que sejam atendidas todas as demandas dos munícipes, portanto, 
se faz necessário a contratação dos presentes serviços inéditos no 
presente exercício financeiro, mediante dispensa de licitação em 
razão do valor orçado.

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para “Prestação 
de Serviços para Manutenção das Máquinas de Lavar Roupas”, 
utilizadas nas lavanderias das Residências Terapêuticas 01, 02, 03 
e CAPS, nas especificações e quantidades contidas na ordem de 
fornecimento e termo referencial;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa: HLÁRIA PATRICIA REZENDE 00814710174, inscrita no 
CNPJ: 28.719.612/0001-58, com endereço na Rua Riachuelo, 
nº 2928, Qd. 43 F. Lt. 18, Vila Fátima, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma no valor total 
de R$ 1.790,00 (um mil e setecentos e noventa reais).

Os quantitativos acima apurados correspondem á mera expectativa 
de consumo, não estando à administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 24 de setembro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 091/2019

PROCESSO N°: 24974/2019
OBJETO: Prestação de Serviços de Lavanderia para lavagem de 

fantasias de pelúcias, utilizadas nas campanhas de vacinação infantil 
e eventos educativos e toalhas de tecidos, utilizadas treinamentos, 
capacitações, seminários e demais eventos realizados pela 
Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica – IEC.
CONTRATADA: RODRIGUES PEDROSO LAVANDERIA LTDA - ME – 
CNPJ: 07.931.752/0001-15

Nº DESCRIÇÃO QTD UND RODRIGUES PEDROSO 
LAVANDERIA LTDA 
CNPJ: 07.931.752/0001-15

PREÇO 
UNIT

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇO DE 
LAVANDERIA A SECO 
PARA FANTASIA DE 
PELÚCIA

1 SERV R$ 45,00 R$ 90,00

2 SERVIÇO DE 
LAVANDERIA A SECO 
PARA TOALHA DE MESA

1 SERV R$ 35,00 R$ 35,00

3 SERVIÇO DE 
LAVANDERIA A SECO 
PARA FANTASIA DE 
TECIDO

1 SERV R$ 30,00 R$ 30,00

TOTAL R$ 155,00

Assinatura: 23/09/2019
Vigência: 22/11/2019
Valor Global: R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)
Fundamentação: Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Dotação orçamentária: 10.305.1039.2081.3.3.90.39.00
_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 092/2019

PROCESSO N°: 12151/2019
OBJETO: Prestação de Serviços para Manutenção das Máquinas 
de Lavar Roupas, utilizadas nas lavanderias das Residências 
Terapêuticas 01, 02, 03 e CAPS.
CONTRATADA: HLÁRIA PATRICIA REZENDE 00814710174 – CNPJ: 
28.719.612/0001-58

Nº DESCRIÇÃO QTD UND HLÁRIA PATRICIA REZENDE 
00814710174 
CNPJ: 28.719.612/0001-58

PREÇO 
UNIT

PREÇO TOTAL

1 Manutenção em 
Máquina de Lavar 
Casa 1. Marca/ 
Modelo: Electrolux 
15 KG.

1 SERV R$ 380,00 R$ 380,00

2 Manutenção em 
Máquina de Lavar 
Casa 2. Marca/ 
Modelo: Electrolux 
15 KG.

1 SERV R$ 380,00 R$ 380,00

3 Manutenção em 
Máquina de Lavar 
Casa 3. Marca/ 
Modelo: Electrolux 
15 KG.

1 SERV R$ 450,00 R$ 450,00



Ano 7 | 1555ª Edição | Vigência: 08/10/2019 PAG. 11DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

4 Manutenção em 
Máquina de Lavar 
CAPS. Marca/ 
Modelo: Electrolux 
11 KG.

1 SERV R$ 580,00 R$ 580,00

TOTAL R$ 1.790,00

Assinatura: 24/09/2019
Vigência: 22/11/2019
Valor Global: R$ 1.790,00 (um mil e setecentos e noventa reais)
Fundamentação: Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Dotação orçamentária: 10.302.1039.2089.3.3.90.39.00

Superintendência de Comunicação


