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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 513/2019 - JRF

Processo n°: 18024/2019
Assunto: Auto de Infração nº 761/2019
Interessado: ANTONIO SOARES GEDA - ESPÓLIO

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
 Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

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 úteis, contados da data da 
ciência deste edital, a  importância de R$425,12 (quatrocentos e 
vinte e cinco reais e doze centaos). , 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  1866/2019, que julgou procedente o Auto de Infração de n° 
761/2019, consequência de revelia. 
Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e consequentes 
despesas judiciais.

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos quatro dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezenove (04/11/2019).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal-
_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 

FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL INCOMPLETO, NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/

TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 006, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, tendo em 
vista o disposto na Constituição Federal e na do Estado de Goiás, 
torna público a retificação do Edital nº 001, de 01 de outubro de 
2019, que altera a redação dos subitens 4.1.3; 4.1.4; 4.1.4.1; 4.1.5; 
4.2.2; 4.2.6.1; 4.2.8 do item 4; e altera a redação do subitem 5.10 
do item 5, onde se lê “Documento Único de Arrecadação Municipal 
(DUAM)”, leia-se “boleto bancário”, passando os mesmos a terem 
as seguintes redações:

4 [...].
4.1.3 O candidato efetuará o pagamento da taxa de inscrição por 
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meio de boleto bancário.
4.1.4 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br e deverá ser impresso para o pagamento 
da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do 
formulário de inscrição.
4.1.4.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário acessando 
novamente o sistema de inscrição até o último dia previsto para 
pagamento.
4.1.5 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, 
obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes 
bancários.
[...].
4.2.2 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer 
este edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos. Uma vez efetivada a inscrição e confirmado o respectivo 
pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese 
alguma, a alteração do cargo.
[...].
4.2.6.1 As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados 
devido a erro do candidato na informação de dados do referido 
boleto bancário não serão aceitos, não cabendo reclamações 
posteriores em relação a isso.
[...].
4.2.8 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será 
devolvido em hipótese alguma, salvo nas condições legalmente 
previstas, que são: a) pagamento em duplicidade de um mesmo 
boleto bancário; b) pagamento extemporâneo (após o vencimento) 
ou c) cancelamento do Concurso Público.

5 [...].
5.10 O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de 
taxa de inscrição, caso tenha interesse, poderá efetivar a inscrição 
no Concurso Público, na forma e prazo estabelecidos no item 4 
deste edital, imprimir o boleto bancário e realizar o pagamento 
integral até o dia 26 de novembro de 2019.
[...].

Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido 
edital permanecem inalterados.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 52/2019

PROCESSO: 4112/2016
ASSUNTO: ENQUADRAMENTO SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS
CONTRIBUINTE: JESUS ASSIS SOARES NETO EIRELI

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pelo Setor de Fiscalização Tributária, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;
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RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte JESUS ASSIS SOARES NETO EIRELI, 
inscrito  no CNPJ sob o nº 22.247.843/0001-20, nos termos do 
§ 5º 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. Conforme Acórdão nº 
280/2019 – JRF (fls.85 a 88), que o seu intento foi INDEFERIDO.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos quatro dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezenove (04/11/2019).

Lara Cristina Morão Azeredo
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª Instância

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 547/2019 - JRF

Processo n°: 22654/2019
Assunto: Auto de Infração nº 37/2019
Interessado: JMA COMERCIO DE VIDROS E ESQUADIAS 

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
 Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

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 úteis, contados da 
data da ciência deste edital, a  importância de R$234,12 (duzentos e 
trinta e quatro reais e doze 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  1978/2019, que julgou procedente o Auto de Infração de n° 
37/2019, consequência de revelia. 

Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e consequentes 
despesas judiciais.

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos quatro dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezenove (04/11/2019).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal-

OFÍCIOS

Oficio n°074/2019
      

Jataí GO, 04 de Novembro de 2019.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

04/11/2019 PNATE 28628-1 14.103,60
 
Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

Notificação de Recebimento de Recursos Federais

Notifico a comunidade, os partidos políticos, sindicatos dos 
trabalhadores e as entidades empresariais o recebimento dos 
seguintes recursos federais:

1) R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais), 
em 04/11/2019, referente à parcela única da Proposta nº 
12053.4890001/18-003 – Construção da Unidade de Saúde na Rua 
14 – Conjunto Residencial Cidade Jardim, firmado com o Ministério 
da Saúde.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JÚNIOR
Secretário da Saúde

Processo nº 34317/2019.
Interessado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
Pregão Presencial nº 084/2019, referente à ordem de fornecimento 
nº 03727/2019.

DESPACHO

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

Item 229 - Cloridrato de Prometazina Injetável. Ref. Tipo: Fenergan 
ou equivalente., 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 SANVAL para a marca CRISTÁLIA, 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 
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HCSC) e da Sra. Francieli Perdoncini, 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, 04 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 35107/2019, referente às Ordens de Fornecimento: 
4687/2019 e 4668/2019 (ítens 182 e 399)
   
Processo nº 35692/2019, referente à Ordem de Fornecimento 
4668/2019 (ítem 336) 
 
Processo nº 36726/2019, referente às Ordens de Fornecimento 
4668/2019, 4935/2019 e 4687/2019 (ítens 182 e 395) 

Interessado: PREMIUM HOSPITALAR-ME

Pregão Presencial nº 126/2018.

DESPACHO

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

Item 182- Equipo macrogotas, com injetor lateral, para infusões 
endovenosas de uso único, estéril e apirogênica. Projetado de 
forma a garantir uma perfeita adaptação e funcionalidade em 
recipientes de solução parenteral em todas as variações. Embalado 
individualmente em blister de filme plástico termoformável e 
papel grau-cirúrgico, ponta perfurante de acordo com as normas 
nacionais e internacionais, com o projetor, tubo de PVC atóxico e 
transparente, câmara de gotejamento flexível transparente, com 
entrada de ar, esterilizados a óxido de etileno. Na embalagem 
deverá estar impresso dados de identificação, procedência, 
data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da 
Saúde. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme 
termoplástico, abertura em pétala. Apresentar registro do produto 
na Anvisa e Boas Práticas de Fabricação., 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 MEDIX para a marca GLOMED, sem qualquer 
alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.

Item 399- Máscara descartável de proteção N95., 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 DESCARPACK para 
a marca LEDAN, sem qualquer alteração de qualidade e sem 
qualquer prejuízo para este órgão.

Item 336- Formol 37% Inibido 1000 ml, 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 RICIE para a marca ICARAI, sem qualquer 
alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.

Item 395- Máscara cirúrgica descartável com 03 camadas, de fibras 
sintéticas, impermeáveis a fluidos, com densidade e porosidade 
capazes de atuar como barreira a micro-organismos transportados 
pelo ar, hipoalergênica, com duplo sistema de tiras elásticas para 
fixação, com clip nasal de alumínio, em forma de chapa, flexível 
e recoberto. Embalada individualmente em material que garanta 
a integridade do produto. Caixa com 50 unidades., 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 DESCARPACK para a marca OLIMED, sem qualquer 
alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.
Os pedidos formulados pela referida empresa apresenta os 
documentos comprovadores para suas pretensões, logo, aparenta 
justificada a solicitação de troca de marca.

Ademais, os pedidos acima foram aceitos conforme documento 
emitido pelo Sr. Francis Natal Gouveia Lima (diretor clínico HCSC) e 
da Sra. Francieli Perdoncini, que avaliou e avalizou a possibilidade 
financeira, econômica e viabilidade técnica do pedido de troca de 
marca.

Assim sendo, visto a necessidade de continuidade dos atendimentos 
da 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.
 
Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a concessão 
do prazo de 5 (cinco) dias corridos para regularização da situação 
de entrega.
           
Jataí, 04 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 39731/2019.
Interessado: ROYAL MED HOSPITALAR LTDA-ME
Pregão Presencial nº 126/2018, referente à ordem de fornecimento 
nº 05421/2019

DESPACHO

Veio a conhecimento desta Secretaria, a solicitação de troca de 
marca dos seguintes Itens:
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Item 541- Touca (gorro) descartável - touca sanfonada e 
inteiramente confeccionada em TNT (tecido não tecido), através 
de processo totalmente automatizado. Em tamanho único e de 
dimensão suficiente para abrigar a cabeça e o couro cabeludo 
em seu interior; o ajuste na cabeça é feito por elástico especial 
para solda em máquina. Pacote com 100 unidades, 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 DESCARPACK para a 
marca ANADONA, 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 
pelo Sr. Francis Natal Gouveia Lima (diretor clínico HCSC) e da 
Sra. Francieli Perdoncini, que avaliou e avalizou a possibilidade 
financeira, econômica e viabilidade técnica do pedido de troca de 
marca.

Assim sendo, visto a necessidade de continuidade dos atendimentos 
da 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.
 
Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a concessão 
do prazo de 5 (cinco) dias corridos para regularização da situação 
de entrega.

Jataí, 04 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 34719/2019.
Interessado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
Pregão Presencial nº 084/2019, referente à ordem de fornecimento 
nº 03816/2019.

DESPACHO

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

Item 038 - Amoxacilina 500mg, cápsul., Ref. Tipo: Amoxil ou 
equivalente., 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 TEUTO 
para a marca PRATI DONADUZZI, 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) e da Sra. Francieli Perdoncini, 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, 04 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________
Processo nº 37712/2019.
Interessado: PREMIUM HOSPITALAR-ME
Pregão Presencial nº 126/2018, referente a ordem de fornecimento 
nº 0574/2019

DESPACHO

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

Item 306- Fio para sutura, em poliglactina, violeta trançada, 
absorvível, nº 0-0, fio com 70cm de comprimento, agulha 4,0cm 
1/2 círculo cilíndrica. Embalagem com envelope individual, em 
papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, 
abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados 
de identificação do produto em português, tipo de esterilização, 
procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar catálogo do 
produto da página da Internet do fabricante. Apresentar registro 
do produto na ANVISA e Boas Práticas de Fabricação., 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 SHALON para a marca 
TECHNOFIO, 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 
pelo Sr. Francis Natal Gouveia Lima (diretor clínico HCSC) e da 
Sra. Francieli Perdoncini, que avaliou e avalizou a possibilidade 
financeira, econômica e viabilidade técnica do pedido de troca de 
marca.

Assim sendo, visto a necessidade de continuidade dos atendimentos 
da rede municipal de saúde, opinamos pela concessão do prazo de 
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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.
 
Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a concessão 
do prazo de 5 (cinco) dias corridos para regularização da situação 
de entrega.

Jataí, 31 de outubro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 35541/2019.
Interessado: ROYAL MED HOSPITALAR LTDA-ME
Pregão Presencial nº 126/2018, referente à ordem de fornecimento 
nº 04696/2019

DESPACHO

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

Item 179- Equipo extensor multivias - Conexão para infusão 
parenteral com duas vias, injetor lateral, tubo flexível, transparente, 
atóxico, descartável, estéril, com perfeitas conexões aos cateteres, 
equipos e dispositivos, com tampas individuais, que devem 
permitir boa vedação, com pinça plástica para interrupção de fluxo 
em cada via. Embalagem individual com abertura adequada, com 
conecção Luer Lock., 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 VITALGOLD para a marca WILTEX, 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 
pelo Sr. Francis Natal Gouveia Lima (diretor clínico HCSC) e da 
Sra. Francieli Perdoncini, que avaliou e avalizou a possibilidade 
financeira, econômica e viabilidade técnica do pedido de troca de 
marca.

Assim sendo, visto a necessidade de continuidade dos atendimentos 
da 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.
 
Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a concessão 
do prazo de 5 (cinco) dias corridos para regularização da situação 
de entrega.

Jataí, 04 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 35197/2019.
Interessado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
Pregão Presencial nº 084/2019, referente à ordem de fornecimento 
nº 03727/2019.

DESPACHO

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

Item 065 - Bicarbonato de Sódio 8,4%, injetável, Frasco com 10mL., 
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 SAMTEC para 
a marca FARMACE, 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) e da Sra. Francieli Perdoncini, 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, 04 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processos nº 36343/2019, 39787/2019 e 39788/2019 .
Interessado: DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA - ME
Pregão Presencial nº 100/2018, referente às Ordens de 
Fornecimento: 4697/2019, 5424/2019 e 4697/2019, 
respectivamente. 

DESPACHO

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

Item 332 e 333- Luva de procedimento tamanho G e M, caixa c/ 
100 unidades. Descartável, não estéril, forma ambidestra, em látex 
íntegro e uniforme, comprimento mínimo total: 24 cm, lubrificada 
levemente com pó bioabsorvível. Atende às exigências da RDC 
n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho). 
Referência tipo: Supermax / Rubbergold / Descarpack /CREMER / 
EMBRAMAC e ou equivalente, 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 DESCARPACK para a marca SUPERMAX, 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 
pelo Sr. Francis Natal Gouveia Lima (diretor clínico HCSC) e da 
Sra. Francieli Perdoncini, que avaliou e avalizou a possibilidade 
financeira, econômica e viabilidade técnica do pedido de troca de 
marca.

Assim sendo, visto a necessidade de continuidade dos atendimentos 
da 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.
 
Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a concessão 
do prazo de 5 (cinco) dias corridos para regularização da situação 
de entrega.

Jataí, 31 de outubro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 36296/2019.
Interessado: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Pregão Presencial nº 100/2018.

DESPACHO

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

Item 327 - Luva cirúrgica nº 6,5 - luva descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. 
Referência Tipo:  CREMER / SENSITEX / SUPERMAX / LEMGRUBER 

/ EMBRAMAC ou equivalente, 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 SUPERMAX para a marca LÁTEX BR, sem qualquer 
alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.

Item 328 - Luva cirúrgica nº 7,0 - luva descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. 
Referência Tipo:  CREMER / SENSITEX / SUPERMAX / LEMGRUBER 
/ EMBRAMAC ou equivalente, 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 SUPERMAX para a marca LÁTEX BR, sem qualquer 
alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.

Item 329 - Luva cirúrgica nº 7,5 - luva descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. 
Referência Tipo:  CREMER / SENSITEX / SUPERMAX / LEMGRUBER 
/ EMBRAMAC ou equivalente, 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 SUPERMAX para a marca LÁTEX BR, sem qualquer 
alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.

Item 330 - Luva cirúrgica nº 8,0 - luva descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem 
individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. 
Referência Tipo:  CREMER / SENSITEX / SUPERMAX / LEMGRUBER 
/ EMBRAMAC ou equivalente, 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 SUPERMAX para a marca LÁTEX BR, sem qualquer 
alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.

Item 331 - Luva cirúrgica nº 8,5 - luva descartável, estéril, em látex 
natural, textura uniforme, formato anatômico, alta sensibilidade 
táctil, boa elasticidade, resistente a tração, punho com bainha ou 
frisos, comprimento igual ou superior a 28 cm, lubrificada com pó 
bioabsorvível, espessura mínima entre 2,2 e 2,3 mm, asséptica 
conforme padrão hospitalar, com indicação de mão direita e 
esquerda, acondicionada em invólucro interno com dobras para 
abertura, número visível no invólucro e na luva. Embalagem 
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individual, aos pares, em papel grau cirúrgico, abertura em pétala. 
Referência Tipo:  CREMER / SENSITEX / SUPERMAX / LEMGRUBER 
/ EMBRAMAC ou equivalente, 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 SUPERMAX para a marca LÁTEX BR, 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 
pelo Sr. Francis Natal Gouveia Lima (diretor clínico HCSC) e da 
Sra. Francieli Perdoncini, que avaliou e avalizou a possibilidade 
financeira, econômica e viabilidade técnica do pedido de troca de 
marca.

Assim sendo, 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.

Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a concessão 
do prazo de 5 (cinco) dias corridos para regularização da situação 
de entrega.
  
Jataí, 31 de outubro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 40027/2019.
Interessado: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -ME
Pregão Presencial nº 107/2019.

DESPACHO

Veio a conhecimento desta Secretaria, a solicitação de troca de 
marca dos seguinte item:

Item 142- CANO DE PVC MARRON 25MM (BARRA DE 6 METROS), 
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 DUROPVC para 
a marca AMANCO, sem qualquer alteração de qualidade e sem 
qualquer prejuízo para este órgão.

Item 143- CANO DE PVC MARRON 50MM (BARRA DE 6 METROS), 
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 DUROPVC para 
a marca AMANCO, 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 Francieli Perdoncini (diretora do departamento de compras), 
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, 04 de novembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
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 do Pregão nº 
144/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS 
VILELÃO LTDA

30.789.081/0001-11 217/2019

Jataí – GO, 04 de novembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

RECONVOCAÇÕES

RECONVOCAÇÃO Nº 02/2019 – CMS

Convocamos V. Sa. para participar da Reunião ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde, no dia 07/11/2019, sexta-feira, das 
19:30 às 21:30 na  Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua 
Riachuelo, nº. 2.762 Vila Fátima.  

Pautas:
Para apresentação e discussão:

1) Informes da Mesa Diretora. Leitura da Ata - 19:30 ás 20:45 - 
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Coordenação: Alcinéia Ribeiro Freitas – Secretária Administrativa 
do Conselho Municipal de Saúde e Kelly Silva Valente – Presidente 
do Conselho Municipal Saúde.
2) Apresentação da visita técnica do grupo de trabalho do Conselho 
Municipal de Saúde á maternidade do Hospital das Clinicas. 20:45 
ás 20:00. Dr. Serafim de Carvalho. Coordenação – Conselheira 
Maria Inês Trevizoli Barrachi.

Para discussão e pactuação: 
1) Apresentação, discussão e pactuação do Plano Anual de Saúde 
2020. 20:00 as 20:30 – Coordenação: Coordenação: Paulo de 
Alencar Monteiro Filho – Diretor de Projetos.

2) Aprovação do Cancelamento da Resolução nº13 de 29/05/2019 
que aprova a readequação da UAI em CAPS AD e Readequação da 
Rede Física, UAI em CAPS I. 21:00  as 21:30- Coordenação: Renata 
Caldeira  – Coordenadora da RAPS - Rede de Atenção Psicossocial. 

Kelly Silva Valente
Presidente

Amauri Oliveira Silva
Vice – Presidente

Tatiana Santos Araújo
Secretária Executiva

LEI Nº 4128, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

“Altera a redação dos incisos X e XII do art. 22-A da Lei 3.067/2010”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Os incisos X e XII do art. 22-A da Lei Municipal nº 3.067/2010 
de 28 de junho de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 22-A...

X – Para as vagas externas de edificações de uso para 
comércio, prestação de serviço, indústria e institucional, 
será admitido o rebaixamento de todo o meio fio em frente 
as vagas de estacionamento, excetuando o inciso V acima; 

XII – Quando utilizado o disposto nos incisos III, IV, VII, IX e 
XI, os rebaixos não poderão exceder a 50% (cinquenta por 
cento) da testada do imóvel.

Art. 2º. Esta Lei Ordinária entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4127, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

“Autoriza a desafetação de parte da Avenida “A”, Residencial 
Morada do Sol, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
proceder a desafetação de parte da Avenida “A”, Lote 1B, Quadra 
01, Residencial Morada do Sol, com a consequente abertura de 
matrícula junto ao CRI local, formando assim, um lote de terreno 
urbano, com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 16,64m 
para a Rua 08, com chanfro de 7,81m no cruzamento da Avenida 
“A” e chanfro de 5,76m no cruzamento com a Rua Elionor França; 
Fundos: 0,00m; Lateral direita; 64,84m para a Avenida “A”; Lateral 
Esquerda: 76,79m para o lote 01; com área total de 1.059,46m², 
transformando-a de bem de uso comum para bem dominical nos 
termos do art. 99, III, CC.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4126, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

“Estabelece a obrigatoriedade de avaliação periódica das estruturas 
físicas das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Jataí, e dá outras 
providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. As estruturas físicas das escolas da rede pública de ensino 
serão avaliadas periodicamente mediante vistoria a ser realizada a 
cada 02 (dois) anos, com o objetivo de avaliar e elaborar diretrizes 
de padrões de infraestrutura, a fim de garantir a segurança e 
melhoria das estruturas dos prédios escolares.

§ 1º. Para a vistoria referida no caput, deverá ser constituída 
comissão multidisciplinar pelo Poder Executivo Municipal, 
composta obrigatoriamente por engenheiro, que deverá assinar 
um laudo de avaliação, profissionais de educação, membros do 
Conselho Municipal de Educação e da Sociedade Civil Organizada.

§ 2º. A vistoria poderá ser acompanhada por cidadãos e pais de 
alunos, considerando o interesse público envolvido.

Art. 2º. Para efeito desta lei, será elaborado cronograma de vistoria 
pela Secretaria Municipal de Educação, levando em consideração 
as escolas mais antigas.
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Art. 3º. A avaliação estrutural de que trata esta lei, envolverá a 
verificação de todas as instalações físicas internas e externas, 
destacando-se o sistema elétrico, climatização, hidráulico, 
equipamentos, muros, quadras esportivas, calhas, telhados, 
condição de pintura, dentre outras instalações existentes nas 
escolas.

Art. 4º. Após a vistoria das escolas, deverá ser elaborado 
relatórios detalhado da situação de cada unidade educacional e 
suas condições de funcionamento, para subsidiar diretrizes das 
reformas a serem executadas.

Art. 5º. O disposto nesta lei, aplica-se a todos os estabelecimentos 
de ensino mantidos pelo poder público municipal de Jataí.

Art. 6º. O Executivo Municipal divulgará os relatórios da avaliação 
periódica realizadas nas escolas da rede pública municipal, 
preferencialmente no sítio eletrônico do Município de Jataí, em 
atendimento ao princípio da publicidade.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4125, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

“Revoga o inciso III do §1º e a alínea “a” do § 5º, todos do art.148 
da Lei Complementar n. 1.445/1990 - Código Tributário Municipal”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam revogados o inciso III do § 1º e a alínea “a” do § 5º, 
todos do art. 148, arts. 182, 183 e 184, todos da LC 1.445/1990.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
permanecendo os demais dispositivos da LC 1.445/1990 sem 
alterações.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4123, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

“Insere parágrafo único nos arts. 1º e 3º da Lei nº 4.111/2019, que 
estabelece a obrigatoriedade de criação de plataforma virtual para 
o acompanhamento da execução das obras realizadas no Município 
de Jataí, aberta a consulta pública”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Insere parágrafo único ao art. 1º da Lei 4.111/2019, cuja 
redação é a seguinte:

Art. 1º. (...)
Parágrafo Único. Considera-se executadas no Município de 
Jataí, todas aquelas que compreendem novas edificações, 
restaurações e manutenções em prédios, edificações e 
patrimônio público.

Art. 2º. Insere parágrafo único ao art. 3º da Lei 4.111/2019, cuja 
redação é a seguinte:

Art. 3º (...)
Parágrafo Único. Em caso de paralisação da obra, deverá 
constar no site o motivo e quais serão as próximas etapas 
para a retomada da mesma.

Art. 3º. Esta Lei Ordinária entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4122, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019.

“Dispõe sobre a destinação das sobras e recipientes de tintas, 
vernizes e solventes, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. As empresas fabricantes de tintas, vernizes e solventes, de 
uso domiciliar, automotivo ou industrial, ficam obrigados a aceitar 
os recipientes com as sobras desses materiais, para reciclagem ou 
reaproveitamento dos mesmos, ou dar destinação final adequada, 
tendo como prioridade a preservação do meio ambiente, de acordo 
com as normas vigentes e o disposto nesta lei.

Art. 2º. Para a consecução do disposto nesta lei, ficam as lojas que 
comercializam esse produto obrigadas a receber os recipientes 
de qualquer natureza, que contenham tinta, vernizes e solventes 
dos consumidores de seu estabelecimento, das marcas que 
comercializam para o seu posterior recolhimento pelas empresas 
fabricantes.

Parágrafo único. Os comerciantes e fabricantes ficam obrigados a 
manter regularidade no recolhimento dos recipientes de que trata 
este artigo.

Art. 3º. Fica proibido o descarte com o lixo comum dos recipientes 
com sobras dos produtos referidos no art. 1º desta lei, tanto pelos 
consumidores, comerciantes, fornecedores ou fabricantes, bem 
como o seu recolhimento pelo serviço de coleta de lixo domiciliar.
Art. 4º. A recusa do recebimento dos materiais para o descarte e 
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posterior reciclagem acarretará as seguintes penalidades:

I - Na primeira autuação, a empresa que se negue ao cumprimento 
da lei, receberá multa de R$ 1.000,00 (um mil reais).
II - Em caso de reincidência, a multa passará ao valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).
III - Sendo autuado, pela terceira vez, além da multa de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), a empresa terá cassada a sua licença de 
funcionamento, a critério da municipalidade.

Art. 5º. Será responsável para o recebimento da denúncia, 
fiscalização e aplicação da multa ou pedido de cassação da licença 
de funcionamento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo.

Art. 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

Art. 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________ 

LEI Nº 4129, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019.

“Veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas que 
tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340, no âmbito do 
município de Jataí, Estado de Goiás”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica vedada a nomeação, no âmbito da administração 
pública direta e indireta do município de Jataí, para todos os cargos 
em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que 
tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal nº 
11.340, de 07 de agosto de 2006 — Lei Maria da Penha.

Parágrafo único. Inicia essa vedação com a condenação em decisão 
transitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 30 dias do mês de outubro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 017/2019 - SMS

Ata de registro de preço, para : REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS 
DE LAVANDERIA HOSPITALAR, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO 
DOSADOR EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO HOSPITAL 
DAS CLINICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO, UNIDADES DE SAÚDE E 
NÚCLEO DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE JATAÍ
Processo Nº : 32992/2019
Validade: 12(doze) meses.  

Às 09:00 horas do dia 28 de outubro de 2019, na SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, reuniram-se , situada à Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima, JATAI, CEP: 75.803-050, Fone: 
(64) 3006-3643, inscrito no CNPJ sob o nº 12.053.489/0001-49 , 
representado pelo Pregoeiro, Sr. SANDULY CARLOS DE SOUZA, 
brasileiro, portador do CPF/MF nº 890.187.701-59, e os membros 
da Equipe de Apoio Krystina Barros Dias, designados pelo Decreto 
nº 3030, de 02/07/2018, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em 
face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial 
nº 142/2019, cuja ata e demais atos foram homologados pela 
autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O 
L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as  
cláusulas seguintes: 

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das 
PROMITENTES CONTRATADAS, 

LOTES EMPRESA

0 Nome: MEDY HIGIENIZAçãO PROFISSIONAL EIRELI EPP
CPF: CNPJ: 24.620.109/0001-90
Endereço: Rua 2 Qd.04, Lt.21 Conjunto Rio Claro 1 106
Fone: 6436364004
Email: adm@medyclean.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: 
NOME: Daniel Almeida Rosa
RG: 3105757-DGPCGO
CPF: 617.731.311-68

visando a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LAVANDERIA 
HOSPITALAR, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO DOSADOR EM 
REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO HOSPITAL DAS CLINICAS 
DR. SERAFIM DE CARVALHO, UNIDADES DE SAÚDE E NÚCLEO DE 
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ, 
conforme quantidades e especificações constantes da cláusula 
quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes 
do edital do Pregão Presencial n.142/2019, bem como da(s) 
proposta(s) comercial(is) da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-
se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com 
característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS
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CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, 
entre outras: 

I.Assinar o contrato de fornecimento com o FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ-GO/ SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/
MUNICÍPIO DE JATAÍ no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, 
contados da solicitação formal.

II. Entregar os produtos no Setor descrito na ordem de fornecimento 
(OF) feita pelo departamento de Compras da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO em prazo não superior a 05 
(cinco) dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento. 

III. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas 
ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de 
fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais 
obrigações assumidas nesta ata.

IV. reapresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos 
de validade da documentação apresentada, novos documentos 
que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no edital do Pregão Presencial nº.142/2019.

V. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações 
firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro 
de Preços.

VI. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos 
órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência 
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP.

VII. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, 
tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, 
ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer 
vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações 
fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os 
Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária 
por tal pagamento.

IX. Manter o prazo de garantia e 1 ano, contado da data da entrega 
definitiva dos bens, na forma prevista no  anexo - Termo de 
Referência, do edital do Pregão Presencial n. 142/2019.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata 
de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da sua 
assinatura.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o 
fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos 
na tabela abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DO 
PRODUTO

MARCA QTDE UND EMPRESA 
VENCEDORA

CNPJ/CPF MENOR 
LANCE 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL DO 
LANCE

1 Acidulante Neutralizante 
para tecido, linha 
hospitalar, garantem 
a neutralização dos 
resíduos alcalinos, 
clorados e ferrosos, 
permitindo assim um 
perfeito amaciamento. 
Natureza Química: 
Metabissulfito de sódio. 
Propriedades Físico-
químicas: Aspecto: 
Líquido transparente; 
cor: amarelada; odor: 
irritante/ácido; pH: 3 
a 5. Diluição: 2 ml/kg 
de roupa. Embalagens 
em bombonas de 
alta resistência de 
50l perfeitamente 
lacradas, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável 
pela empresa e em 
embalagem própria 
antes utilizada. Validade 
de 12 messes da data de 
fabricação. Apresentar 
Registro ou notificação 
no Ministério da Saúde 
e ANVISA, FISPQ- Ficha 
de informação de 
Segurança de Produtos 
Químicos. "Classe de 
Risco 2". 

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
116 

144 TAMBOR MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 
EIRELI EPP 

24.620.109/0001-
90

R$ 250,00 R$ 
36.000,00 

2 Aditivo alcalinizante 
50Lts. COMPOSIÇÃO 
QUIMICA: Alcalinizantes, 
sequestrantes, e veiculo 
aquoso. HIDRÓXIDO de 
sódio 15% ate 30%, L. 
"Classe de Risco 2". 

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
113 

144 TAMBOR MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 
EIRELI EPP

24.620.109/0001-
90

R$ 870,00 R$ 
125.280,00 

3 Amaciante para tecido, 
linha hospitalar. 
Concentrado 
proporcionando 
alto rendimento. 
Facilita o processo 
de centrifugação 
e calandragem, 
realinha as fibras, 
lubrificam e eliminam 
a carga eletrostática, 
proporcionando 
perfume e maciez às 
fibras e aumentando 
a vida útil dos tecidos. 
Nome Químico: Cloreto 
de Diestearil Dimetil 
Amônio. Natureza 
Química: Detergente 
Catíonico. Propriedades 
Físico-químico: aspecto: 
Líquido Opaco; Cor: azul; 
Odor: comforte; pH: 5 a 
7; solubilidade em água: 
solúvel em qualquer 
proporção. Diluição: 
5ml/kg de roupa. 
Embalagens em bobonas 
de alta resistência 
de 50l perfeitamente 
lacradas, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável 
pela empresa e em 
embalagem própria 
nunca antes utilizada. 
Validade de 12 messes 
da data de fabricação. 
Apresentar Registro 
ou notificação no 
Ministério da Saúde e 
ANVISA, FISPQ- Ficha 
de informação de 
Segurança de Produtos 
Químicos. "Classe de 
Risco 1". 

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
120 

288 TAMBOR MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 
EIRELI EPP

24.620.109/0001-
90

R$ 340,00 R$ 
97.920,00 

4 Detergente para 
tecido, linha hospitalar. 
Liquido concentrado, 
para desagregação e 
lavagem de roupas, 
tambem indicado na 
Remoção de diversos 
tipos de sujidade, pre 
lavagem. Usado para 
promover a quebra da 
tensão superficial da 
agua, favorecendo a 
penetração de soluçoes 
nas fibras dos tecidos. 
Natureza quimica: 
solução alcalino . 
Propriedades fisicos 
quimicas: Aspecto 
liquido branco; Diluição 
5ml/kg de roupas. 
Embalagens em bobonas 
de alta resistência de 
50l, perfeitamente 
lacradas, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável 
pela empresa e em 
embalagem própria 
validade 24 messes 
da data de fabricação 
nunca antes utilizada. 
Apresentar Registro no 
Ministério da Saúde e 
ANVISA, FISPQ- Ficha 
de informação de 
Segurança de Produtos 
Químicos. "Classe de 
Risco 2". 

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
115 

240 TAMBOR MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 
EIRELI EPP

24.620.109/0001-
90

R$ 610,00 R$ 
146.400,00 



Ano 7 | 1573ª Edição | Vigência: 04/11/2019 PAG. 12DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

5 DETERGENTE 
ALVEJANTE BASE ACIDO 
PERACETICO. Alvejante 
neutralizador de 
clorexidina para tecido, 
linha hospitalar, usado 
na remoção de manchas 
pigmentarias por 
oxidação e promovem 
a desinfecção das 
roupas. Deverá ter como 
principio ativo o ácido 
peracético, estabilizado 
e concentração de 15% 
a 30%. Sua estabilidade 
durante a utilização 
resulta em um alto 
poder de alvejamento e 
consequentemente na 
remoção das manchas 
sensíveis à oxidação. 
Nome Químico: Ácido 
Peracético Propriedades 
Físico-químico: aspecto: 
líquido límpido; cor: 
incolor; solubilidade; 
solúvel em água em 
qualquer proporção. 
Diluição: 4ml/kg de 
roupa. Embalagens 
em bobonas de 
alta resistência de 
50l, perfeitamente 
lacradas, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável 
pela empresa e em 
embalagem própria 
validade 12 messes 
da data de fabricação 
nunca antes utilizada. 
Apresentar Registro no 
Ministério da Saúde e 
ANVISA, FISPQ- Ficha 
de informação de 
Segurança de Produtos 
Químicos."Classe de 
Risco 2". 

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
117 

240 TAMBOR MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 
EIRELI EPP

24.620.109/0001-
90

R$ 1280,00 R$ 
307.200,00 

6 PASTA UMECTANTE 20kl 
= Linha profissional 
auxilia na remoção de 
sujidades protéicas 
e albuminosas. 
Pode ser usado em 
máquinas de lavar ou 
manualmente, não 
danificando as fibras. 
Natureza Química: 
Pó contendo ácido 
tricloroisocianúrico. 
Propriedades Físico-
química: Aspecto: Pasta 
cremosa homogênea; 
cor: amarelada a creme; 
odor: pinho; pH: 8 a 
10. Diluição: 3g/kg de 
roupa. Embalagens 
baldes em polietileno 
de alta resistência 
contendo 20 kg 
perfeitamente lacrados, 
inviolável, contendo 
o número de registro 
na ANVISA, número 
e registro do químico 
responsável pela 
empresa. Apresentar 
Registro ou notificação 
no Ministério da Saúde 
e ANVISA, FISPQ- Ficha 
de informação de 
Segurança de Produtos 
Químicos. "Classe de 
Risco 1". 

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
123 

96 GALÃO MEDY 
HIGIENIZAçãO 
PROFISSIONAL 
EIRELI EPP

24.620.109/0001-
90

R$ 387,50 R$ 
37.200,00

 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 
I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de 
Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, 
obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de 
contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam 
mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações 
assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro 
de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em 
forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo 
de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de 
computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

DA CONTRATAÇÃO
CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições 
estabelecidos no edital do Pregão Presencial n. 142/2019, o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, 

visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá 
contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que 
tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de 
fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação 
das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para 
o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor 
registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da 
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a 
assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA
CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos 
bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade 
efetivamente entregue em até 30 (trinta) dias úteis, após o 
recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de 
depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do 
documento fiscal competente, juntamente com os documentos 
pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado 
dos seguintes documentos:

a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de 
Estado de Fazenda e pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ-GO.
b) Certidão Negativa de Débito - CND do INSS;
c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa 
Econômica Federal;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo 
MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à 
CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar 
novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua 
reapresentação e conseqüente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá 
sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, 
nos seguintes casos:
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, 
ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao 
Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos 
fornecedores registrados.
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo 
superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 
o Órgão Gerenciador deverá:
I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de 
preços e sua adequação ao praticado no mercado;
II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do 
compromisso assumido; e
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III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os 
demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, 
visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior 
ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e 
comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o Órgão 
Gerenciador da Ata poderá:
I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem 
aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 
Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados;
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser 
feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os 
demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de 
Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da 
legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos 
fornecedores registrados será cancelado quando:
I. houver interesse público, devidamente fundamentado;
II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços;
III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo 
determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do 
fornecedor;
V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso 
deste se tornar superior ao praticados no mercado;
VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação 
por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das 
exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta 
ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão 
irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, 
alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação 
fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da 
Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a 
ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

I. advertência;

II. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, até o trigésimo 
dia, na entrega do material/produto, incidente sobre a quantidade 
que deveria ter sido entregue, contado a partir da solicitação de 
entrega do produto/material encaminhada pela Administração.

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando decorridos 30 (trinta) dias, ou mais, de atraso.

IV. Será de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando a empresa licitante se recusar ou atrasar na 
entrega do item licitado relacionado na Ordem de Fornecimento 

(OF), quando houver iminente risco de causar maiores danos 
ao paciente que aguarda o material/produto, que deverá ser 
comprovado  por relatório. Após o prazo contido na notificação 
extrajudicial sem que a empresa entregue o material/produto o 
contrato poderá ser rescindido imediatamente de forma unilateral 
pela CONTRATANTE, tendo amparo por documentos específicos de 
ambas as partes, resguardado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa.

V. suspensão temporária do direito de participar em licitação e 
impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos;

VI. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
penalidade..

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá 
ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação 
de multas:

I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não 
acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, 
desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos 
casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no 
desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos 
municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 05 (cinco) dias de atraso 
na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas 
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento 
total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a 
multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quinta, poderá o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
- GO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da 
Cláusula Décima Quarta não impede que o MUNICÍPIO rescinda, 
unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do 
fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula 
Décima Quarta, em seus incisos I, III e IV, facultada o devido 
processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO 
DE JATAÍ e/ou SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, 
ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o 
pagamento da multa, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias corridos, 
contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos 
acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do 
valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua 
cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de 
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inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada 
da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação 
com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem 
prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras 
penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de 
competência exclusiva do MUNICÍPIO DE JATAÍ e/ou SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, facultada à contratada o 
devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro 
de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não 
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, 
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas 
na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de 
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações 
adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo 
decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem.

DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as 
dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo 
com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial n. 142/2019 
e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, 
em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de 
adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas 
descrições, quantidades e especificações constam no Termo de 
Referência - Anexo, do Pregão Presencial n.142/2019, conforme 
decisão do Pregoeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ-GO, lavrada em Ata datada de XX/XX/2019, e homologação 
feita pelo senhor Secretário Municipal de Saúde.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do 
Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços 
nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste 
Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução 

desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: DO GESTOR DA ARP: Fica 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à 
completa execução do Contrato, conforme exige o inciso XX, do 
art. 16 da IN n° 015/2012, do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, o(a) servidor(a) Paulinho Alves Filho.

Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com 
renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente 
Ata.

JATAI, 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

SANDULY CARLOS DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

CONTRATADA(S):
Medy Higienização Profissional Eireli Epp 

Daniel Almeida Rosa 

PROCESSO Nº 32992/2019 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JATAÍ-GO - PREGÃO PRESENCIAL Nº142/2019, 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LAVANDERIA 
HOSPITALAR, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO DOSADOR 
EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO AO HOSPITAL 
DAS CLINICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO, UNIDADES DE 
SAÚDE E NÚCLEO DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e 
considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em 
especial o julgamento e a adjudicação procedidos  pelo Pregoeiro, 
inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso 
de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, 
XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações 
posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado 
na modalidade de Pregão Presencial nº 142/2019, objetivando, 
a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, COM 
CESSÃO DE EQUIPAMENTO DOSADOR EM REGIME DE COMODATO, 
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DESTINADO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO, 
UNIDADES DE SAÚDE E NÚCLEO DE GESTÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ., para o cumprimento 
das atribuições da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-
GO, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) 
Empresa(s):

MEDY HIGIENIZAçãO PROFISSIONAL EIRELI EPP, pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.620.109/0001-90 
estabelecida na Rua 2 nº 106Qd.04, Lt.21 Bairro Conjunto Rio Claro 
1 JATAI, vencedora dos itens abaixo relacionados:
 

DESCRIÇÃO DO GLOBAL VALOR

0 Item(s) do Pregao N. 142/2019 R$ 750.000,00

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE Valor

1 Acidulante Neutralizante 
para tecido, linha 
hospitalar, garantem 
a neutralização dos 
resíduos alcalinos, 
clorados e ferrosos, 
permitindo assim um 
perfeito amaciamento. 
Natureza Química: 
Metabissulfito de sódio. 
Propriedades Físico-
químicas: Aspecto: 
Líquido transparente; 
cor: amarelada; odor: 
irritante/ácido; pH: 3 
a 5. Diluição: 2 ml/kg 
de roupa. Embalagens 
em bombonas de 
alta resistência de 
50l perfeitamente 
lacradas, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável 
pela empresa e em 
embalagem própria 
antes utilizada. Validade 
de 12 messes da data de 
fabricação. Apresentar 
Registro ou notificação 
no Ministério da Saúde e 
ANVISA, FISPQ- Ficha de 
informação de Segurança 
de Produtos Químicos. 
"Classe de Risco 2".

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
116

144 Tambor R$ 
36.000,00 

2 Aditivo alcalinizante 
50Lts. COMPOSIÇÃO 
QUIMICA: Alcalinizantes, 
sequestrantes, e veiculo 
aquoso. HIDRÓXIDO de 
sódio 15% ate 30%, L.  
"Classe de Risco 2".

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
113

144 Tambor R$ 
125.280,00 

3 Amaciante para tecido, 
linha hospitalar. 
Concentrado 
proporcionando 
alto rendimento. 
Facilita o processo 
de centrifugação 
e calandragem, 
realinha as fibras, 
lubrificam e eliminam 
a carga eletrostática, 
proporcionando 
perfume e maciez às 
fibras e aumentando 
a vida útil dos tecidos. 
Nome Químico: Cloreto 
de Diestearil Dimetil 
Amônio. Natureza 
Química: Detergente 
Catíonico. Propriedades 
Físico-químico: aspecto: 
Líquido Opaco; Cor: azul; 
Odor: comforte; pH: 5 a 
7; solubilidade em água: 
solúvel em qualquer 
proporção. Diluição: 
5ml/kg de roupa. 
Embalagens em bobonas 
de alta resistência 
de 50l perfeitamente 
lacradas, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável 
pela empresa e em 
embalagem própria 
nunca antes utilizada. 
Validade  de 12 messes 
da data de fabricação. 
Apresentar Registro 
ou notificação no 
Ministério da Saúde e 
ANVISA, FISPQ- Ficha de 
informação de Segurança 
de Produtos Químicos. 
"Classe de Risco 1". 

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
120

288 Tambor R$ 
97.920,00 

4 Detergente para 
tecido, linha hospitalar. 
Liquido concentrado, 
para desagregação e 
lavagem de roupas, 
tambem indicado na 
Remoção de diversos 
tipos de sujidade, pre 
lavagem. Usado para 
promover a quebra da 
tensão superficial da 
agua, favorecendo a 
penetração de soluçoes 
nas fibras dos tecidos. 
Natureza quimica: 
solução alcalino . 
Propriedades fisicos 
quimicas: Aspecto 
liquido branco; Diluição 
5ml/kg de roupas. 
Embalagens em bobonas 
de alta resistência de 
50l, perfeitamente 
lacradas, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável 
pela empresa e em 
embalagem própria   
validade 24 messes 
da data de fabricação 
nunca antes utilizada. 
Apresentar Registro no 
Ministério da Saúde e 
ANVISA, FISPQ- Ficha de 
informação de Segurança 
de Produtos Químicos. 
"Classe de Risco 2".

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
115

240 Tambor R$ 
146.400,00 
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5 DETERGENTE 
ALVEJANTE BASE ACIDO 
PERACETICO. Alvejante 
neutralizador de 
clorexidina para tecido, 
linha hospitalar, usado 
na remoção de manchas 
pigmentarias por 
oxidação e promovem 
a desinfecção das 
roupas. Deverá ter como 
principio ativo o ácido 
peracético, estabilizado 
e concentração de 15% 
a 30%. Sua estabilidade 
durante a utilização 
resulta em um alto 
poder de alvejamento e 
consequentemente na 
remoção das manchas 
sensíveis à oxidação. 
Nome Químico: Ácido 
Peracético Propriedades 
Físico-químico: aspecto: 
líquido límpido; cor: 
incolor;  solubilidade; 
solúvel em água em 
qualquer proporção. 
Diluição: 4ml/kg de 
roupa. Embalagens 
em bobonas de 
alta resistência de 
50l, perfeitamente 
lacradas, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável 
pela empresa e em 
embalagem própria 
validade 12 messes 
da data de fabricação 
nunca antes utilizada. 
Apresentar Registro no 
Ministério da Saúde e 
ANVISA, FISPQ- Ficha 
de informação de 
Segurança de Produtos 
Químicos."Classe de 
Risco 2".

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
117

240 Tambor R$ 
307.200,00 

6 PASTA UMECTANTE 20kl 
= Linha profissional 
auxilia na remoção de 
sujidades protéicas e 
albuminosas. Pode ser 
usado em máquinas de 
lavar ou manualmente, 
não danificando as 
fibras. Natureza Química: 
Pó contendo ácido 
tricloroisocianúrico. 
Propriedades Físico-
química: Aspecto: Pasta 
cremosa homogênea; 
cor: amarelada a creme; 
odor: pinho; pH: 8 a 10. 
Diluição: 3g/kg de roupa. 
Embalagens baldes 
em polietileno de alta 
resistência contendo 
20 kg perfeitamente 
lacrados, inviolável, 
contendo o número 
de registro na ANVISA, 
número e registro do 
químico responsável pela 
empresa. Apresentar 
Registro ou notificação 
no Ministério da Saúde e 
ANVISA, FISPQ- Ficha de 
informação de Segurança 
de Produtos Químicos. 
"Classe de Risco 1".

ARESCLEAN 
- ARES TEX 
123

96 Galão R$ 
37.200,00

 

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 750.000,00

TOTAL DO CERTAME R$ 750.000,00

Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ 750.000,00 
(setecentos e cinquenta  mil  reais ), cuja despesa deverá correr a 
conta da Dotação Orçamentária:

 PUBLIQUE-SE.

JATAI, 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
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Superintendência de Comunicação


