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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 161/2019

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 ti po menor preço por item, 
tendo por objeto a aquisição de material para sinalização de 
trânsito - tachinha em resina bidirecional tamanho 9,5 x 9,5 cm 
e com pino de fi xação sext. cor amarela (refl .bco/verm) para a 
Superintendência Municipal de Trânsito, conforme quanti tati vo 
e demais especifi cações constantes do Edital, disponível para 
download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 26/11/2019 - às 13h30min.
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 de Souza
Pregoeiro

DECRETO nº 3563/2019, de 01 de novembro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências conti das na 
Resolução Normati va n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Arti go 1º - Fica nomeado o servidor DALMO GONÇALVES DA SILVA,  
que exerce o cargo de Motorista, para exercer a função de Gestor 
do Contrato nº 014/2019 - FMT; consequência da modalidade 
de licitação ti po DISPENSA DE LICITAÇÃO 25/2019, tem como 
objeto a aquisição 2 (duas) carrocerias de aço carbono, abertas, 
de carga seca para os 2 (dois) caminhões ti po VUC (veículo urbano 
de carga) para cargas leves para Superintendência Municipal de 
Trânsito. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefí cios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fi el observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normati va nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substi tuto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normati va;
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III – zelar pela fi el execução do contrato, uti lizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempesti vamente, a fi m de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, difi culdade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identi fi cação dos elementos impediti vos do exercício 
da ati vidade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fi ns do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste arti go, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fi scais;
VI - atestar, no verso das notas fi scais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fi scal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substi tuto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
defi niti vo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relati vamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os arti gos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normati va;
X – ler atentamente, para fi ns de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempesti va e efi caz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditi vos e aposti lamentos, 
com as garanti as oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
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serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3563 do dia 01/11/2019 entrará em 

vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 01 de novembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3564/2019, de 01 de novembro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor GLERISTHON LEITE,  que 
exerce o cargo de Gerente de Manutenção de veículos, Máquinas 
e Equipamentos, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 
217/2019; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
nº 144/2019, tem como objeto a contratação de empresa do ramo, 
visando o fornecimento de combustível tipo gasolina comum com 
fornecimento parcelado, para abastecimento dos veículos das 
diversas Secretarias do Município, sendo que, a licitante deverá 
dispor de bombas de abastecimento no perímetro urbano de 
Jataí – GO. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
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completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;

XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3564 do dia 01/11/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 01 de novembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3565/2019, de 05 de novembro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor THIAGO SILVA OLIVEIRA, que 
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exerce o cargo de Diretor de Regulação e Fiscalização de Saneamento 
Básico, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 264/2018; 
consequência da modalidade de licitação tipo TOMADA DE PREÇO 
nº 001/2018, tem como objeto a contratação de empresa para 
coletar, tratar e dar destinação final ambientalmente correta para 
os resíduos de serviços de saúde, sob o regime de empreitada 
por preço global, cujo local foi inspecionado previamente pela 
CONTRATADA, que examinou detalhadamente o projeto, as 
especificações e toda a Documentação da Licitação respectiva, e 
que se declara em condições de executar os serviços em estreita 
observância com o indicado no Projeto. Devendo o Gestor buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 

15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.
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Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente do Decreto nº 3208/2018, de 04 de julho de 2018.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3565 do dia 05/11/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 05 de novembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3551/2019, de 22 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor FÁBIO ALVES DE JESUS 
LIMA, que exerce o cargo de Diretor de Serviços Administrativos, 
para exercer a função de Gestor do Contrato nº 209/2019; 
consequência da modalidade de licitação tipo CONCORRÊNCIA nº 
013/2019, tem como objeto a Concessão Onerosa de Uso, a título 
precário, do espaço físico denominado “Quiosque” a ser edificado 
pela concessionária conforme memorial descritivo e orçamento 
sintético elaborado pela Secretaria de Obras, integrante da área 
localizada na Praça Gilvacy Alves Santana (Negrinho) localizada 
na Rua José de Carvalho, esquina com a Avenida Presidente 
Tancredo Neves, Qd.16, Lt.01, matricula nº 63.214, de uso 
exclusivo para a exploração comercial, pelo maior preço, reservado 
para funcionamento de comércio de gêneros alimentícios de 
lanchonete/trailer, sorveteria.  Devendo o Gestor buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
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cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3551 do dia 22/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 22 de outubro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

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 aditivo oriundo do PREGÃO nº 
18/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará em 
sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

    AUTO POSTO 
CHAFARIZ LTDA

04.806.169/0001-94 Aditivo nº 01, Pregão nº 
18/2019

 Jataí – GO, 11 de novembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

OFÍCIOS

Oficio n°076/2019                                                                

 Jataí GO, 11 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$)

11/11/2019 MERENDA 43561-9 117.947,40
  
Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 11 de novembro de 2019.

    
O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JATAÍ, por meio do Sr. José Augusto de Oliveira, 
Gestor do contrato 003/2019 JATAI-PREV, via da presente 
missiva, vem NOTIFICÁ-LO EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a 
comunicação que passa a inventariar:
     
1. Segundo o que se verifica na execução do Contrato nº 
396/2018, celebrado com a empresa SCA – SERVIÇOS CONTABEIS 
E ADMINISTRATIVOS LTDA – ME, a mesma não apresentou as 
certidões de regularidade fiscal junto à fazenda Pública Municipal 
e Federal, durante a execução contratual nos termos do inciso 
XIII do Artigo 55 da Lei nº 8.666/93. Assim, para não incorrer em 
inexecução contratual a mesma deverá regularizar sua situação 
perante a administração pública, sob pena de retenção de 
pagamentos e rescisão contratual nos termos do § 3º do Artigo 
195 da Constituição Federal.

2. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável de 
05 (cinco) dias úteis para que a empresa regularize a documentação 
de habilitação fiscal, respeitado os princípios da ampla defesa e 
contraditório, sob pena de serem tomadas as medidas legais 
cabíveis ao caso, nos termos do Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores. 

Portanto, é a presente Notificação para requerer ao representante 
legal da empresa supracitada para que tome as medidas cabíveis, 
com o fito de não incorrer em ato ilegítimo. 

Respeitosamente.

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA
Gestor Contratual

_____________________________________________________

NR 00110

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, em conformidade com os artigos 281 e 282 da Lei Federal  
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), após verificação da 
regularidade do Auto de Infração, NOTIFICA  AOS PROPRIETÁRIOS 
DE VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes foram autuados 
nas datas  especificadas, e que os mesmos poderão ingressar com 
DEFESA PRÉVIA NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR 
DESTA PUBLICAÇÃO OU DO PRAZO DA NAIT, para exercerem o 
direito constitucional de ampla defesa e contraditório, conforme 
disposto no art. 3º, § 2º da RESOLUÇÃO CONTRAN 149, de 19 de 
setembro de 2003 e Resolução 001/2011 do CETRAN/GO.

A DEFESA PRÉVIA DEVERÁ SER INTERPOSTA por escrito, conforme 

estabelecem as Resoluções 149/
03 e 299/2008 do CONTRAN.

Intruir com:
Razões de  defesa,  cópia  da  Notificação da Autuação da Infração ou 
Auto de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou Iden- tidade), cópia 
do CRLV, e procuração, quando for o caso.

A defesa poderá ser entregue no protocolo da SMT - Jataí, ou por 
via postal, remetida di- retamente ao referido órgão através de 
correspondência, de preferência mediante Carta Registrada ou 
SEDEX, com aviso de recebimento.

Órgão Responsável para recebimento da DEFESA: Superintendência 
Municipal de Trânsito de JATAÍ.
Endereço: Rua José Manoel Vilela, nº 413, centro - Jataí - GO - CEP 
75.800-008.
Fone: (0xx)64 3632-4055.

Id. Placa Auto de 
Infração

Cód. 
Infração

Data/Hora

01 KCH6268 A023987227 51851 17/09/2019 06:55:42

02 NLI0435 A024176391 51851 19/09/2019 17:12:00

03 OGU1883 A024177272 51851 17/09/2019 14:12:00

04 PQX0813 A024177280 51851 24/09/2019 07:15:00

05 DSH9846 A024177388 55414 18/10/2019 16:50:00

06 MXD2019 A024177434 51851 18/09/2019 08:57:00

07 KDQ3771 A024177435 56222 23/09/2019 07:04:00

08 MLG5231 A024177460 54521 15/10/2019 13:58:00

09 OKJ2219 A024177518 55920 17/09/2019 09:54:48

10 KBB4903 A024177531 51851 23/10/2019 17:07:02

11 KEU4851 A024529959 27/09/2019 11:05:00

12 OFO0221 A026061992 19/09/2019 00:01:00

13 NPI8855 A026068603 30/09/2019 10:05:00

14 KBH2496 A026068607 01/10/2019 07:08:00

15 OMI1932 A026069228 23/09/2019 19:37:00

16 PQK0616 A026069248 27/09/2019 09:05:00

17 DPF5785 A026069263 30/09/2019 11:21:00

18 EYO0287 A026069265 30/09/2019 11:37:00

19 KBY0571 A026071073 27/09/2019 14:47:00

20 NVQ5271 A026089889 24/09/2019 10:06:00

21 ONL2017 A026089895 26/09/2019 11:31:00

22 PRC3425 A026090443 28/09/2019 15:35:00

23 JUP6952 A026090454 28/09/2019 08:44:00

24 PRA6775 A026090499 26/09/2019 20:26:00

25 FUE1999 A026090504 01/10/2019 08:24:00

26 HKU1356 A026095190 24/09/2019 15:03:00

27 NWL3816 A026095191 24/09/2019 17:11:00

28 ONW4317 A026095199 26/09/2019 12:55:00

29 NFO9268 A026095202 26/09/2019 13:05:00

30 NVS9048 A026095217 27/09/2019 17:03:00

31 KEJ3233 A026095219 29/09/2019 09:39:00

32 EPJ6257 A026095221 29/09/2019 09:17:00
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33 NLP1361 A026095226 29/09/2019 10:26:00

34 OGX8184 A026097173 25/09/2019 08:37:00

35 KEC1340 A026108604 01/10/2019 09:33:00

36 QKD3976 A026109363 01/10/2019 10:14:00

37 KEK4515 T000000619 11/10/2019 17:17:00

38 NKA5403 T000001367 04/10/2019 10:03:00

39 PBB8685 T000006740 07/10/2019 13:02:00

40 PVS1281 T000044384 08/10/2019 09:55:00

41 PRC7641 T000044687 08/10/2019 09:47:00

42 JKD8656 T000044693 09/10/2019 08:11:00

43 NWO8805 T000046302 21/10/2019 09:54:00

44 PQX1699 T000049386 21/10/2019 08:19:00

45 CMX0723 T000058035 12/10/2019 10:20:00

46 NRH1176 T000058038 12/10/2019 13:50:00

47 NLF0340 T000058042 14/10/2019 09:36:00

48 ONQ7299 T000058048 15/10/2019 14:16:00

49 ANW0078 T000075080 16/10/2019 18:33:00

50 HHM5442 T000075088 21/10/2019 13:04:00

51 OGX9431 T000075098 21/10/2019 16:23:00

52 HAN2893 T000076982 17/10/2019 13:19:00

53 BAZ0757 T000078733 18/10/2019 09:34:00

54 OMU5999 T000078740 21/10/2019 09:58:00

55 ONL4038 T000078750 23/10/2019 07:24:00

56 ARL4585 T000079963 21/10/2019 15:06:00

57 KDY3636 T000079964 21/10/2019 16:18:00

58 PQW7100 T000079971 23/10/2019 07:43:00

59 KCR6374 T000079975 23/10/2019 07:29:00

60 OGX3607 T000086356 22/10/2019 12:42:00

61 KES3864 T000086359 22/10/2019 13:05:00

62 HSG1455 T000086368 23/10/2019 15:07:00

63 KCD1310 T000093976 21/10/2019 16:30:00

64 PAN9848 T000093989 23/10/2019 13:01:00

65 NKB8890 T000093991 23/10/2019 13:04:00

66 OND7762 T000097661 23/10/2019 07:59:00

67 PRY9675 T000097713 24/10/2019 10:54:00

68 NGU4622 T000100376 24/10/2019 13:54:00

69 NGI5690 T000100377 24/10/2019 16:00:00

70 NVO9845 T000100382 24/10/2019 16:17:00

CELIO BORGES MARTINS 
SUPER MUNIC DE TRANSITO

_____________________________________________________

NR 00104

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE  TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, e a COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE JULGAMENTO 
DE  DEFESA PRÉVIA, em conformidade com as competências 
estabelecidas pela Lei Municipal nº 2.970/2009, Portaria SMT nº 
004/2009, Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), 
Resoluções 149/03 e 299/08 CONTRAN e Resoluções CETRAN-GO 
006/2002 E 007/2004, NOTIFICA AO PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS 

ABAIXO RELACIONADOS QUE FORAM JULGADAS IMPROCEDENTES 
AS DEFESAS (PRÉVIA) interpostas perante esta Comissão, 
NOTIFICA TAMBÉM AOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS 
AUTUA- DOS QUE NÃO INGRESSARAM COM  DEFESA PRÉVIA, 
QUE AS AUTUAÇÕES FORAM CONVERTIDAS EM MULTAS, E, CASO 
QUEIRAM, TERÃO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS DA PUBLICAÇÃO 
DESTE EDITAL OU DO PRAZO QUE CONSTA DA DE CISÃO OU AINDA 
O PRAZO ESTABELECIDO NA NAP,  PARA INGRESSAR COM RECURSO 
EM 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRA TIVA PERANTE À JARI - SMT, 
conforme dispôe o art. 9º, §§ e art. 12 da RESOLUÇÃO CONTRAN 
149, de 19 de setembro de 2003, art. 285 e §§ do CTB.

O RECURSO DEVERÁ SER INTERPOSTO  por escrito, conforme 
estabelecem as Resoluções 149/03
e 299/2008 do CONTRAN.

Instruir com:
Razões do Recurso (em formulário próprio ou retirado no protocolo 
SMT), cópia da Notifica- ção da Autuação da Infração ou  Auto 
de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou identidade), cópia 
do CRLV e procução, quando for o ca- so.

Órgão Responsável para recebimento do RECURSO: 
Superintendência Municipal de Trânsito de JATAÍ.

Endereço: Rua José Manoel Vilela, nº 413, centro - Jataí - GO - CEP 
75.800-008.
Fone: (0xx)64 3632-4055. 

Id. Placa Auto de Infração Cód. 
Infração

Data/Hora Valor

01 DDZ4061 A018308321 55414 06/08/2019 09:16:00 88,38

02 BCV2H81 A023980098 76331 26/07/2019 09:49:00 293,47

03 KBX5332 A023985711 76332 24/07/2019 19:25:15 293,47

04 ONO6840 A023987015 76332 03/05/2019 18:37:06 293,47

05 NFU0276 A023987922 51851 22/07/2019 14:31:00 195,23

06 OMY6430 A023988093 76252 17/06/2019 14:40:00 293,47

07 NKL3881 A023988121 51851 01/08/2019 12:35:00 195,23

08 OMT5199 A023988123 51851 01/08/2019 12:53:00 195,23

09 EAQ1878 A023988258 52232 27/07/2019 11:31:00 130,16

10 OAR5583 A023988449 73662 03/07/2019 09:56:00 130,16

11 HPL5293 A023988453 73662 16/07/2019 09:01:00 130,16

12 MTO4263 A023988475 60501 09/08/2019 10:53:00 293,47

13 DUT2890 A023988478 51851 13/08/2019 13:01:00 195,23

14 HLU1024 A023988592 51851 01/08/2019 09:47:00 195,23

15 NWP5996 A023988595 54521 03/08/2019 14:13:00 195,23

16 KED9606 A023988602 69471 04/08/2019 10:06:00 183,47

17 PZQ3066 A023988614 76332 13/08/2019 09:24:00 293,47

18 NKN8425 A024170874 55411 06/08/2019 08:57:00 88,38

19 NWG3275 A024176033 54522 02/08/2019 06:42:00 195,23

20 PRI3066 A024176040 68580 07/08/2019 18:58:00 130,16

21 PRI3066 A024176041 70481 07/08/2019 18:58:00 293,47

22 NVS9048 A024176352 57380 26/07/2019 09:24:00 293,47

23 NAQ9056 A024176356 73662 31/07/2019 13:21:00 130,16

24 ONQ9029 A024176372 70301 28/08/2019 13:11:00 293,47

25 OLC0569 A024176727 52070 11/07/2019 14:32:34 88,38

26 PRX8848 A024176729 76331 11/07/2019 16:56:40 293,47

27 QWA4563 A024176932 76332 12/08/2019 12:53:00 293,47

28 NKL0018 A024177117 51851 24/07/2019 13:47:00 195,23
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29 PQO8960 A024177122 73662 25/07/2019 14:29:00 130,16

30 OML0042 A024177136 51851 31/07/2019 13:41:00 195,23

31 KEQ8960 A024177151 51851 13/08/2019 13:00:00 195,23

32 KEQ8960 A024177151 51851 13/08/2019 13:00:00 195,23

33 NGI5755 A024177152 73662 13/08/2019 13:03:00 130,16

34 OGL5397 A024177173 73662 26/08/2019 09:50:00 130,16

35 NVT8440 A024177224 73662 30/07/2019 11:00:00 130,16

36 NKJ9993 A024177225 73662 30/07/2019 11:02:00 130,16

37 KDI5215 A024177226 73662 30/07/2019 11:05:00 130,16

38 PRF7239 A024177230 51851 02/08/2019 07:06:00 195,23

39 NLT3683 A024177317 51851 02/08/2019 12:55:00 195,23

40 PRZ8265 A024177318 51851 02/08/2019 12:59:00 195,23

41 CLI8718 A024177322 60412 03/08/2019 09:47:00 195,23

42 PQQ4171 A024945849 07/08/2019 18:40:00

43 NLG9277 A024945856

44 OBB2809 A024957435 02/08/2019 09:09:00

45 NFD5011 A024957440 08/06/2019 09:15:00

46 NFD5011 A024957441 08/08/2019 09:17:00

47 OGM6469 A024957459 09/08/2019 11:30:00

48 ONQ2292 A024966507 19/08/2019 16:44:00

49 PAG0185 A024966519 29/08/2019 08:29:00

50 OMU5999 A024966520 29/08/2019 08:48:00

51 ONQ0587 A024967280

52 CRG8267 A024967281 09/08/2019 21:24:00

53 QNR3750 A024969409 22/08/2019 09:42:00

54 PRT4114 A024974607 02/09/2019 09:13:00

55 PRT0491 A024974614 03/09/2019 09:21:00

56 NWQ1209 A024978628 16/08/2019 07:04:00

57 NKW6379 A024979106 31/08/2019 08:40:00

58 PQK2747 A024980614 16/08/2019 12:54:00

59 ICD3328 A024982524

60 ODY9017 A024982557 28/08/2019 07:52:00

61 OMZ4556 A024985188 28/08/2019 12:37:00

62 OMY1118 A024985192 02/09/2019 10:21:00

63 NJL6231 A024996248 24/08/2019 09:23:00

64 ONE7800 A024997775 20/08/2019 12:58:00

65 DUT2890 A024997805 28/08/2019 12:42:00

66 JDW9922 A024998767 23/08/2019 19:43:00

67 DQP3321 A024998777 26/08/2019 13:43:00

68 JGE3066 A024998780 26/08/2019 15:59:00

69 NVX4689 A024998782 26/08/2019 17:26:00

70 PQS4701 A025002364 02/09/2019 19:59:00

71 GEE7281 A025002377 03/09/2019 18:54:00

72 PRV8934 A025002378 03/09/2019 19:18:00

73 KES3864 A025005543 04/09/2019 08:42:00

74 JZD2565 A025007121 04/09/2019 06:56:00

75 OMP8034 A025011417 05/09/2019 19:22:00

76 ONN6287 A025023633 04/09/2019 07:52:00

77 PRI0559 A025598643 18/07/2019 00:02:00

78 JIZ8857 A027990114 24/08/2019 09:57:00
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