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DISPENSAS

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 100

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO DE FREIO E 
ÓLEO DIFERENCIAL CÂMBIO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de óleo de freio 
e óleo diferencial câmbio, por meio da Superintendência Municipal 
de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.329.564/0001-26 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que suprimentos necessário para o devido 
serviço de reparo do veículo de pintura de sinalização viária, sendo 
que a manutenção preventiva com a troca regular do óleos de freio 
e câmbio aumenta a vida útil dos referidos sistema, evitando assim 
possíveis avarias por falta de uma manutenção correta, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 40.093/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de óleo de freio e óleo 
diferencial câmbio, para atender a Superintendência Municipal de 
Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA, com endereço 
na Rua Tiradentes, nº 28, Setor Antena, Jatai-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 49,00 (quarenta e nove reais). Conforme segue: 
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FORNECEDOR CONTRATADO: ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA 
CNPJ: 10.329.564/0001-26

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

32749 1 1 LT Óleo de câmbio 30,00 30,00

63779 2 1 LT Óleo de freio 19,00 19,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 49,00

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

Jataí, 11 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 105

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO 
EM VEÍCULO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de revisão e 
manutenção em veículo, por meio da Superintendência Municipal 
de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.329.564/0001-26 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o serviço de manutenção da parte elétrica 
da camionete D20 placa GQI-1492, a mesma necessita de revisão 
e manutenção, devido a desgaste natural devido ao tempo de uso. 
Por ser um veículo utilizado pelo Departamento de Sinalização, 
a qual e constantemente usada, sendo que a falta do veículo 
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acarreta atrasos nos serviços prestados, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 40.086/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no serviço de revisão e manutenção em 
veículo, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA, com endereço 
na Rua Tiradentes, nº 22, Setor Antena, Jatai-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA
CNPJ: 10.329.564/0001-26

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

17353 1 1 SV Serviço de partida 140,00 140,00

213612 2 1 SV Revisão de 
alternador 90,00 90,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 230,00

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

Jataí, 12 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 106

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de peças para 
veículo, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA 

LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.329.564/0001-26 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de peças para a manutenção 
do motor e do sistema de arrefecimento da viatura (Kombi), 
placa OMO-3361. Peças estas que necessitam de substituição 
por desgaste natural de tempo de uso, este veículo e usado pelo 
Departamento Administrativo, Departamento de Sinalização 
e Departamento de Fiscalização, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 40.087/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de peças para veículo, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA, com endereço 
na Rua Tiradentes, nº 22, Setor Antena, Jatai-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 431,00 (quatrocentos e trinta e um reais). Conforme 
segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA
CNPJ: 10.329.564/0001-26

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

18842 1 1 UN Bomba d’agua 165,00 165,00

19792 2 1 LT Aditivo 36,00 36,00

127658 3 1 UN Kit correia dentada 230,00 230,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 431,00

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

Jataí, 12 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 107

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 



Ano 7 | 1585ª Edição | Vigência: 21/11/2019 PAG. 3DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de peças para 
veículo, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.329.564/0001-26 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de peças para o devido serviço 
de reparo do veículo de pintura de sinalização viária, pois, ocorreu 
a quebra do sistema de câmbio, vindo a danificar outras partes 
do motor, sendo assim, a troca dessas peças e necessário para 
o funcionamento da mesma, por ser um veículo muito utilizado 
a recuperação se faz necessária o mais rápido possível, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 40.094/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de peças para veículo, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA, com endereço 
na Rua Tiradentes, nº 22, Setor Antena, Jatai-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta 
centavos). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA
CNPJ: 10.329.564/0001-26

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

617 1 1 UN Cilindro mestre 175,00 175,00

684 2 1 UN Porca sextavada 1,50 1,50

9832 3 2 UN Coifa 45,00 90,00

17247 4 1 UN Lona 45,00 45,00

36470 5 2 UN Lâmpada 1141 7,00 14,00

37089 6 1 UN Conector F 8,00 8,00

46801 7 2 UN Retentor traseiro 35,00 70,00

56175 8 1 UN Interruptor freio 65,00 65,00

66704 9 1 UN Cola juntas 10,00 10,00

83576 10 8 UN Terminal de 
encaixe 1,50 12,00

104005 11 1 MT Cabo 2 x 1 mm 28,00 28,00

213619 12 6 UN Abraçadeira fix. 
Cabos D. max 1,00 6,00

213620 13 1 UN Mola acelerador 6,00 6,00

213622 14 2 UN Lanterna 19,00 38,00

213623 15 20 UN Abraçadeira 
grande 1,50 30,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 598,50

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

Jataí, 13 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 114

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO 
INDUSTRIAL DE 25 LITROS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de bebedouro 
industrial de 25 litros, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.245.652/0001-11 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que solicitação de aquisição de bebedouro 
industrial de 25 litros, visando a economia no consumo de água 
mineral pela Superintendência Municipal de Trânsito, uma vez 
que esse equipamento irá utilizar água fornecida pela empresa de 
saneamento da cidade. Baseado no consumo de anos anteriores, 
prevemos uma economia considerável na compra de galões de 
água mineral, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 41.865/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada fornecimento de bebedouro industrial de 
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25 litros, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA, com endereço 
na Avenida Goiás, nº 1.684, Centro, Jatai-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA 
CNPJ: 02.245.652/0001-11

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

138848 1 1 PÇ
Bebedouro 

industrial 25 
litros

1.400,00 2.800,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 2.800,00

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

Jataí, 18 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 43

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO. ”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de aparelho 
de ar condicionado, por meio do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

CONSIDERANDO que a empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.563.511/0001-60 demonstrou 
o orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de material permanente para as salas 
de treinamento do CRAS, na intenção de promover um ambiente 
climatizado para os treinamentos e preparos para o mercado de 
trabalho as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, 
no intuito de facilitar o ingresso destas pessoas no mercado de 
trabalho, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
35.907/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada no fornecimento de aparelho de ar condicionado, 
para atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME, com endereço na 
Avenida Rio Claro, nº 990, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 4.061,00 (quatro mil e sessenta e um reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME
CNPJ: 07.563.511/0001-60

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

71584 1 1 UN Ar condicionado 
9.000 BTUs 1.195,00 1.195,00

90676 2 2 UN Ar condicionado 
12.000 BTUs 1.433,00 2.886,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 4.061,00
 
Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 27 de setembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 51

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 
APARELHO DE AUTOCLAVE. ”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);
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CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de manutenção em 
aparelho de autoclave, por meio do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

CONSIDERANDO que a empresa MEDY HIGIENIZAÇÃO 
PROFISSIONAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.620.109/0001-
90 apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade 
de atendimento da situação e também apresentou todas as 
certidões negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, 
da União, trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de serviço de conserto do aparelho 
de autoclave, troca de placa eletrônica e ajuste e calibração de 
pressão e limpeza geral. Sendo que a mesma e utilizada para a 
esterilização dos utensílios e materiais para procedimentos e 
curativos em idosos que estão alojados no Lar do Idoso, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 40.005/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada na prestação de serviço de manutenção em aparelho 
de autoclave, para atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI, com endereço na 
Rua Bruno Martins Guimarães, nº 106, Conjunto Rio Claro I, Jataí-
GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado pela 
mesma, com um valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: MEDY HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI
CNPJ: 24.620.109/0001-90

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor Unt. Valor Total

214132 1 1

SV

Serviço e 
manutenção 
corretiva da 

autoclave 
Cristofoli  

1.200,00 1.200,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 1.200,00

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

Jataí, 08 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

DECRETO nº 3567/2019, de 06 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 a servidora FLAVIANE FERREIRA LEAL, que 
exerce o cargo de Coordenadora de Serviços Gerais, para exercer 
a função de Gestor do Contrato nº 218/2019; consequência da 
modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 148/2019, tem como 
objeto a aquisição de tendas para realização do Torneio de 
Pesca das Água Thermais no Município de Jataí – GO, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no Termo Referencial 
e de acordo com a proposta de trabalho do convênio SICONV nº 
2468/2019. 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 
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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 3567 do dia 06/11/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 06 de novembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3569/2019, de 13 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 EUDERLAINY CHAVES DE SOUZA 
FREITAS, que exerce o cargo de Executor Administrativo II, para 
exercer a função de Gestor do Contrato nº 219/2019; consequência 
da modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 143/2019, tem como 
objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) visando à 
localização de contribuintes com débito no Município de Jataí, com 
as seguintes atribuições: Localizar contribuintes para entrega de 
notificações que não foram localizados pelos Correios. 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 
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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.

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 3569 do dia 13/11/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 13 de novembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº 3.573 DE .21 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Declara Luto Oficial no Munícipio de Jataí-GO, pelo 
falecimento do Sr. Antônio Soares Neto, e dá outras 
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providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e;
CONSIDERANDO o falecimento do advogado e auditor fiscal, Sr. 
Antônio Soares Neto;
CONSIDERANDO os preciosos trabalhos dedicados à comunidade 
jataiense no decorrer de sua vida, bem como sua importante 
contribuição no cenário político nacional, 
CONSIDERANDO o consternamento geral, não só da comunidade 
jataiense, mas também de toda a população do Estado de Goiás 
e o sentimento de solidariedade, dor e saudade que emerge pela 
perda de um cidadão exemplar, respeitável líder político e de 
ilibado espírito público; 
CONSIDERANDO finalmente, que é dever do Poder Público 
jataiense render justas homenagens àqueles que com o seu 
trabalho, seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-
estar da Coletividade.

DECRETA:

Art. 1º. Luto Oficial no Município de Jataí - GO, por 03 (três) dias 
contados desta data, pelo falecimento do Sr. Antônio Soares 
Neto, que em vida exerceu um importante papel social e prestou 
inestimáveis serviços prestados a esta municipalidade. 

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº 3.571, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Nomeia membros do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente – COMMAM, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 14 da Lei Municipal nº 
2.047, de 14/12/1998, que instituiu o Código Municipal do Meio 
Ambiente, bem como a nova redação dada pela Lei Municipal nº 
4.109 de 19 de agosto de 2019;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados como membros do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente - COMMAM, os representantes abaixo nominados:

Representantes do Poder Público:

a) Presidente, representado pelo Secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo:
Titular: Lázaro Luciano Di Franco Lima e Souza
Suplente: Gilmar Furtado

b) Secretaria de Desenvolvimento Econômico:
Titular: Isolina Silva Rezende
Suplente: Agda Ferreira de Carvalho

c) Secretaria de Obras e Planejamento Urbano:
Titular: Andrea Gomes dos Santos Borges Macarini
Suplente: Amarildo Verginio Moreira Junior

d) Secretaria de Desenvolvimento Rural:
Titular: Marcos Patrick de Castro Gomes
Suplente: Anemar de Oliveira Santos

e) Secretaria de Saúde
Titular: Maissar Sharif Tum
Suplente: Milena Oliveira Melo

f) Superintendência de Habitação
Titular: Gilberto Ferreira Morais
Suplente: Naara Silva Nunes Cruzeiro

g) Poder Legislativo
Titular: Eliene Martins Ferreira
Suplente: Jéssica Silva Assis Moraes

h) Procuradoria Geral do Município
Titular: Karina Fátima de Andrade
Suplente: Ranicele Barbosa Silva Teló

i) Órgão da Administração Pública Estadual ou Federal:
Titular: Lúzia de Fátima Guimarães Morais
Suplente: Vanine de Garcia Lessa

II - Representante da Sociedade Civil

a) União das Associações de Moradores de Bairros – UNABATAÍ:
Titular: Jesus Natanael de Oliveira
Suplente: Levi de Carvalho

b) Instituições de Ensino Superior Instaladas no Município:
Titular: Simone Marques Faria Lopes
Suplente: Cristiano Peres Coelho

c) Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Goiás – Subseção 
Jataí:
Titular: Fatahala Sampaio Edeidalla
Suplente: Everaldo Cristino de Brito Junior

d) Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA/GO:
Titular: Enio Rodovalho dos Santos
Suplente: Cleomar Vilela de Souza

e) Associação Comercial e Industrial de Jataí-GO – ACIJ: 
Titular: Alessandro Rodrigues de Assis
Suplente: Leandro Amaral

f) Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Jataí 
- GO – AJE:
Titular: Ricardo de Assis Morais
Suplente: Estela Bottega

g) CIA – Saneamento de Goiás – SANEAGO:
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Titular: Mariusa Aparecida Lima Santos
Suplente: Rafael Rodrigues de Paiva

h) Sistema “S” – Sesi – SENAI:
Titular: Tays Almeida de Souza
Suplente: Hugo Fernandes Ribeiro

i) Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jatai – GO: 
Titular: Walter José da Silva
Suplente: Rosena Ferreira Bento

j) Sindicato Rural de Jataí – GO:
Titular: Antônio da Silva Pinto
Suplente: Eduardo Ribeiro de Ozêda 

k) Representante Entidade Não Governamental:
Titular: Antônio Carlos Gonçalves 
Suplente: Adenones Agostinho de Freitas

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 19 dias do mês de novembro do ano de 2019.

VINICÍUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 168/2019

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, 
tem como objeto a aquisição de placas de tatames para atender 
às necessidades do Projeto de Judô Para Todos, da Secretaria de 
Esporte e Turismo, conforme quantitativo e demais especificações 
constantes do Edital, disponível para download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 04/12/2019 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

Superintendência de Comunicação


