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DECRETO n.º 3570/2019, 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 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 015/2019-FMT; consequência da modalidade de 
licitação ti po PREGÃO 149/2019, tem como objeto a aquisição 
de materiais, sendo Fita de Aço Inox, Fecho Dentado para travar 
a fi ta de aço, Máquina de Cintar e Mangueira Flexível de TPU 
(poliuretano), no qual os três primeiros itens serão uti lizados na 
colocação de placas de sinalização de trânsito e o quarto item será 
uti lizado na montagem e manutenção dos sistemas de pintura de 
sinalização de trânsito que são mecanizados, conforme descriti vo 
abaixo. 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;
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;
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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 
serviço ou obra, sempre que ti ver de tomar providências 
ou fi scalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistemati camente 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 fi scal, 
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 fi m 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 
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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 n° 3570 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 n.º 3575/2019, de 19 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 serrvidora KATHIANNE LIMA SILVA 
GONÇALVES, que exerce o cargo de Psicóloga, para exercer a função 
de Gestora do Termo de Colaboração n° 001/2019 - FMDCA; tem 
como objeto a conjugação de esforços entre o MUNICÍPIO e a 
ENTIDADE por meio de concessão de repasse de recursos públicos 
autorizados por meio de Resolução nº 021/2019, tendo o projeto 
da entidade o objetivo de buscar auxílio financeiro do Município 
para auxiliar na participação de 10 (dez) alunos daquela entidade 
na Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras 2019 a ser 
realizada em “Beijing”, China, entre os dias 21 a 25 de novembro 
de 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, Lei 
13.019/2014, 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. 
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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 n° 3575 do dia 19/11/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 19 de novembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº 3.576, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Declaração de utilidade pública, para efeito de 
instituição de servidão de passagem, as áreas abaixo 
especificadas, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Jataí, neste Estado, usando das atribuições 
que lhe são conferidas e de acordo com o disposto na Lei Orgânica 
do Município, combinado com o item VIII, do artigo 64, da 
Constituição do Estado de Goiás, e nos termos dos artigos 2º e 3º, 
letra “d”, dos artigos 5º, 6º e 15º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, 
de 21 de junho de 1941;

DECRETA:

Art. 1º. É declarada de utilidade pública, para efeito de instituição 
de servidão de passagem em favor da BRK AMBIENTAL – GOIÁS 
S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 18.123.402/0001-49, Subdelegatária dos Serviços Públicos de 
Esgotamento Sanitário nos Municípios de Aparecida de Goiânia, 
Jataí, Rio Verde e Trindade, todos no Estado de Goiás, conforme 
Contrato de Subdelegação de Serviços Públicos de Esgotamento 
Sanitário e Serviços Complementares nº 1.327, firmado com a 
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A – SANEAGO em 19 de julho de 2013, 
as áreas abaixo descritas, destinadas à construção de unidades 
integrantes do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Jataí 
nos seguintes limites e confrontações:

DESCRIÇÕES DOS IMÓVEIS
Município: Jataí

MEMORIAL DESCRITIVO DA FAIXA DE SERVIDÃO DO ACESSO DA 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO TERRAS DE TOSCANA.
CIDADE: JATAÍ
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DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL: FAIXA DE SERVIDÃO DO ACESSO DA 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA TERRAS DE TOSCANA.
PROPRIETÁRIOS E SUPERFÍCIES: TRECHO 01 - MAT: 44.439 JOSÉ 
ALUÍZIO MAIA 1.433,73 m².
Situação e Limites: A Faixa de Servidão destina-se à proteção, 
operação, ampliação, manutenção e acesso a ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA DE ESGOTO TERRAS DE TOSCANA, constituído de 01 
(um) trecho, através de uma faixa de 6,0 (seis) metros de largura, 
e está localizada no limite com o Condomínio Terras de Toscana, 
dentro dos seguintes limites e confrontações:

TRECHO 01 – MATRÍCULA Nº. 44.439, propriedade de JOSÉ 
ALUÍZIO MAIA, com área de 1.433,73 m²; Inicia-se no ponto 
M01, cravado na confrontação com o condomínio Terras de 
Toscana, definido pelas coordenadas E= 425.396,2650 m e N= 
8.025.890,2863 m, deste segue com azimute de 172°10´24,91´´ e 
distância de 35,39 m, até o ponto M02, definido pelas coordenadas 
E= 425.401,0842 m e N= 8.025.855,2255 m; deste segue com 
azimute de 192°47´30,72´´ e distância de 201,25 m até o ponto 
M03, definido pelas coordenadas E= 425.356,5262 m e N= 
8.025.658,9738 m; deste segue com azimute de 205°24´24,72´´ e 
distância de 17,03 m, até o ponto M04 definido pelas coordenadas 
E= 425.349,2206 m e N= 8.025.643,5930 m; deste segue com 
azimute de 302°55´24,64´´ e distância de 1,87 m, até o ponto 
M05, cravado na confrontação com o empreendimento Parque 
dos Ventos, definido pelas coordenadas E= 425.347,6475 m e N= 
8.025.644,6116 m; deste segue confrontando com a referida área, 
com azimute de 9°18´22,68´´ e distância de 5,14 m, até o ponto 
M06, cravado na confrontação com o empreendimento Parque 
dos Ventos, definido pelas coordenadas E= 425.348,4793 m e N= 
8.025.649,6876 m; deste segue confrontando com a referida área 
com azimute de 11° 51´ 15,73´´ e distância de 15,17 m, até o ponto 
M07, cravado na confrontação com o empreendimento Parque 
dos Ventos e com o Condomínio Terras de Toscana, definido 
pelas coordenadas E= 425.351,5960 m e  N= 8.025.664,5360 m; 
deste segue confrontando com o condomínio Terras de Toscana 
com azimute de 12°48´12,32´´ e distância de 195,80 m, até o 
ponto M08, cravado na confrontação com o Condomínio Terras 
de Toscana, definido pelas coordenadas E= 425.394,9860 m e 
N= 8.025.855,4650 m; deste segue confrontando com o referido 
condomínio, com azimute de 352°17´33,26´´ e distância de 18,43 
m, até o ponto M09, cravado na confrontação com o Condomínio 
Terras de Toscana, definido pelas coordenadas E= 425.392,5147 m 
e N= 8.025.873,7253 m; deste segue confrontando com o referido 
condomínio, com azimute de 12°45´34,69´´ e distância de 16,98 m, 
até o ponto M01; vértice inicial deste perímetro.

Art. 2º. Na forma prevista no artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1.941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio 
de 1956, as instituições de servidão de passagem que tratam 
este decreto são consideradas de urgência, para efeito de imissão 
provisória na posse.

Art. 3º. A BRK AMBIENTAL – GOIÁS S.A., promoverá as medidas 
administrativas e judiciais necessárias à execução deste decreto, 
com recursos próprios.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 27 de novembro de 2019.
    
O MUNICIPIO DE JATAÍ, através do Superintendente de Licitações 
e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LO 
EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
    
1. Segundo o que se verificou no processo administrativo nº 
44.031/2019, a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, fora 
vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de 
Preços, nº 009/2018, celebrando o contrato nº 249/2018, no valor 
de R$ 424.057,82 (quatrocentos e vinte e quatro mil e cinquenta 
e sete reais e oitenta e dois centavos), recebendo a ORDEM DE 
SERVIÇOS para inicio das obras, obra que hoje está paralisada sem 
justificativa.

2. Assim, foram constatados indícios de inexecução contratual 
por parte desta empresa, o que motivou o presente a notificação, 
devendo a empresa manifestar no prazo legal sobre a celeuma sob 
pena de aplicação de sanções administrativas contratuais, quais 
sejam, a aplicação de multa compensatória correspondente de 
10% (dez) por cento do valor contratual, qual seja R$ 42.405,78 
(quarenta e dois mil quatrocentos e cinco reais e setenta e oito 
centavos) , referente à inexecução parcial do contrato, nos termos 
do item “D”, da Cláusula oitava do contrato, bem como outras 
penalidades cabíveis, além da rescisão unilateral do contrato.

3. O município estabelece um prazo improrrogável 24 (vinte e 
quatro) HORAS para que a empresa PRIMECON CONSTRUTORA 
LTDA, RETOME A OBRA e entregue novo cronograma atualizado, e 
o prazo legal para que se manifeste acerca da presente notificação, 
respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório, sob pena 
de serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso, como a 
rescisão unilateral do contrato e penalidades nos termos do Art. 87 
da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

4. Inobstante, o município informa que os autos do processo 
administrativo estão franqueados para vista e cópia junto ao setor 
de contratos, à rua constante do rodapé da página dos dias úteis, 
em horário de expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 
13h00min as 17h00min.

5. Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser 
protocolada na sede da prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página.

Por conseguinte, 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.

ANTONIO MANETTA NETO
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Superintendente de Licitações e Contratos
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 27 de novembro de 2019.
    
O MUNICIPIO DE JATAÍ, através do Superintendente de Licitações 
e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LO 
EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
    
1. Segundo o que se verificou no processo administrativo nº 
44.033/2019, a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, fora 
vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de 
Preços, nº 02/2017, celebrando o contrato nº 227/2017, no valor 
de R$ 791.468,30 (setecentos e noventa e um mil quatrocentos e 
sessenta e oito reais e trinta centavos), recebendo a ORDEM DE 
SERVIÇOS para inicio das obras, obra que hoje está paralisada em 
justificativa.

2. Assim, foram constatados indícios de inexecução contratual 
por parte desta empresa, o que motivou o presente a notificação, 
devendo a empresa manifestar no prazo legal sobre a celeuma sob 
pena de aplicação de sanções administrativas contratuais, quais 
sejam, a aplicação de multa compensatória correspondente de 
10% (dez) por cento do valor contratual, qual seja R$ 79.146,83 
(setenta e nove mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e três 
centavos) , referente à inexecução parcial do contrato, nos termos 
do item “D”, da Cláusula oitava do contrato, bem como outras 
penalidades cabíveis, além da rescisão unilateral do contrato.

3. O município estabelece um prazo improrrogável de 24 (vinte 
e quatro) HORAS para que a empresa PRIMECON CONSTRUTORA 
LTDA, RETOME A OBRA e entregue novo cronograma atualizado, e 
o prazo legal para que se manifeste acerca da presente notificação, 
respeitado os princípios da ampla defesa e contraditório, sob pena 
de serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso, como a 
rescisão unilateral do contrato e penalidades nos termos do Art. 87 
da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

4. Inobstante, o município informa que os autos do processo 
administrativo estão franqueados para vista e cópia junto ao setor 
de contratos, à rua constante do rodapé da página dos dias úteis, 
em horário de expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 
13h00min as 17h00min.

5. Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser 
protocolada na sede da prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página.

Por conseguinte, 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.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
BAIRRO COLMEIA PARK – Qds 1, 7, 8 e 9

O município de Jataí, Estado de Goiás, por meio de seu prefeito, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o artigo 31, §1º 
e 5º da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017; FAZ SABER a TODOS 
QUANTOS TENHAM INTERESSE, que o poder público municipal 
instaurou processo administrativo para fins de Regularização 
Fundiária de Interesse Social - Reurb-S das matrículas: 48.626, 
designada QUADRA 01, área total de 6.683,54m²; 48.627, designada 
QUADRA 07, área total de 2.707,07m²; 48.628, designada QUADRA 
08, área total de 2.904,75m² e; 48.629, designada QUADRA 09, 
área total de 2.649,14m². Todas são área urbanas de propriedade 
deste município, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, 
confrontantes com logradouros públicos, conforme consta nas 
respectivas matrículas registradas no competente Cartório de 
Registro de Imóveis desta Comarca. Vide croqui anexo.

Desta forma, ficam todos quantos tenham interesse, caso exista; 
cientes de que no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da 
data de publicação desta NOTIFICAÇÃO, caso queira, poderá 
apresentar na Prefeitura Municipal de Jataí, o devido protocolo 
(processo 44.449/2019) encaminhado a Superintendência de 
Habitação, fundamen-tando a competente IMPUGNAÇÃO AO 
PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDI-ÁRIA DE INTERESSE 
SOCIAL da área institucional que deu origem aos lotes conforme 
desenho anexo, ficando cientes de que findo tal prazo, nos termos 
do artigo 31, §6º da Lei nº 13.465/17 o silêncio será interpretado 
como concordância com a Reurb-S.

Jataí GO, 27 de novembro de 2019.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito de Jataí

 
Croqui demonstrativo das quadras objeto da Reurb-S:

Quadra 01
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Quadra 09

Quadra 07 e 08

_____________________________________________________

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$ 84.898,27 (oitenta e quatro mil oitocentos e noventa e 
oito reais e vinte e sete centavos), em 25/11/2019, referente à 
3ª parcela do CR nº 846152/2017 – Operação 1041122-34/2017 
– Construção de Praça no Setor Portal do Sol, firmado com o 
Ministério das Cidades.

ROBERTO AUGUSTO LOBATO
Secretário da Fazenda

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 
165/2018. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

CAMPO DIESEL COMÉRCIO 
DE PETRÓLEO LTDA

01.859.604/0001-50 Aditivo nº 01 - Pregão 
nº 165/2018

                                                                                
Jataí – GO, 27 de novembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

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 Distrato 
oriundo da Concorrência nº 05/2017. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

PREMIUM ARTEFATOS 
DE MADEIRA LTDA - EPP

26.425.895/0001-08     C: 442/2017;
    CC: 05/2017

                                          
Jataí – GO, 27 de novembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 66.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 
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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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita da aquisição de lâmpadas tubulares de led, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa GAIARDO & SACHERTT LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 02.720.249/0001-05, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de 12 (doze) Lâmpadas Tubulares 
de Leda, destina-se à substituição de luminárias localizadas no lava 
a jato da unidade, visando manutenção do nível de iluminação 
do respectivo departamento, necessário ao desenvolvimento das 
atividades de assepsia das viaturas do 13º Batalhão Bombeiro 
Militar – 13º BBM, durante período noturno. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 32135/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
12 (doze) Lâmpadas Tubulares de 10W de Led, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa GAIARDO & SACHERTT LTDA, com endereço à avenida 
Goiás, n. 2.684, Jardim Rio Claro, Jataí – GO,  nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), 
conforme discriminação dos materiais a seguir:

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

Jataí, 22 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 59.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de fornecimento de combustível tipo óleo diesel, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO POSTO MASUT II LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 17.252.903/0001-62, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de combustível tipo óleo diesel 
comum, destina-se a ao abastecimento de veículo de carga, cedido 
pela administração municipal, visando realização do transporte 
de materiais e equipamentos operacionais à serem utilizados 
durante o transcorrer das atividades atinentes à Operação Férias 
2019, trajeto de retorno. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 27660/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição 
de combustível tipo óleo diesel comum, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar  - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa AUTO POSTO MASUT II LTDA, com endereço à rua 
Leopoldo de Bulhões, n. 1.500, Vila Fátima, Jataí - GO, nos termos 
da proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, 
com um valor total de R$ 827,69 (oitocentos e vinte e sete reais e 
sessenta e nove centavos).

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

Jataí, 25 de julho de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 153

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE TELHAS 244 X 110 X 6,0 MM E PARAFUSO 
PARA TELHA COM VEDAÇÃO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
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inciso IV 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 IV 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 telhas 244 x 
110 x 6,0 mm e parafuso para telha com vedação, por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.

CONSIDERANDO que a empresa CASA RICA MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.823.621/0001-29 
apresentou orçamento de menor preço, 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 telhas 244 x 110 x 6,0 mm 
e parafuso para telha com vedação, visando o reparo no telhado 
da casa do Projeto Vale do Peixe – Piscicultura Vale do Paraiso. 
Devido às fortes chuvas registradas na região no começo do mês 
de novembro, arrancou e quebrou todas as telhas da referida 
casa, sendo assim solicito a autorização para aquisição do referido 
material, para o reparo emergencial do local, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 42.405/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de peças de reposição 
de gerador de energia, para atender a Secretaria Municipal de 
Esportes e Turismo.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa CASA RICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com 
endereço na Rua Jeronimo Silva, n° 15, Centro, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 1.974,00 (um mil, novecentos e setenta 
e quatro reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: CASA RICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 10.823.621/0001-29

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

86481 1 30 UN Telha Eternit 244 
x 110 – 6,0 mm 
ondulada 

63,00 1.890,00

199828 2 70 PÇ Parafuso para 
telha 110 mm com 
vedação

1,20 84,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

1.974,00

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

Jataí, 14 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 81.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita do fornecimento de 15 (quinze) Lâminas para Serra Tico-
tico T-111, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa L. O. CARVALHO, inscrita no CNPJ 
sob o n. 37.864.295/0001-54, apresentou orçamento de menor 
valor, estando em conformidade com a solicitação em pauta, 
bem como demonstrou a devida regularidade fiscal, mediante 
a apresentação de certidões negativas de débitos, das fazendas, 
municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e certificado 
de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a referida aquisição de Lâminas para Serra 
Tico-tico, destina-se à continuidade das atividades de confecção 
de equipamentos operacionais tipo abafadores, visando o 
desenvolvimento das ações de prevenção e combate à incêndios 
florestais, por ocasião da deflagração da Operação Cerrado 
Vivo 2019. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 28106/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
15 (quinze) Lâminas para Serra Tico-tico, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa L. O. CARVALHO, com endereço à rua Dorival de Carvalho, 
n. 1.741, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 43,00 (quarenta e três reais).

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

Jataí, 1 de agosto de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
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Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________
ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 57.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
ferragens e ferramentas, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa L. O. CARVALHO, inscrita no CNPJ 
sob o n. 37.864.295/0001-54, apresentou orçamento de menor 
valor, estando em conformidade com a solicitação em pauta, bem 
como demonstrou regularidade fiscal, mediante a apresentação de 
certidões negativas de débitos, das fazendas, municipal, estadual, 
da união, de débitos trabalhistas e certificado de regularidade de 
FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de ferragens e ferramentas, 
mais especificamente de brocas e serra copo, destina-se ao 
prosseguimento das ações de confecção de equipamentos 
operacionais tipo abafador, visando utilização em atividades de 
prevenção e de combate à Incêndios Florestais, por ocasião da 
deflagração da Operação Cerrado Vivo 2019. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 27.125/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
ferragens e ferramentas, conforme descrição abaixo, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. ORD. UNIDADE QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO

01 UN 02 BORCA 6,0 MM

02 UN 05 SERRA COPO

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
L. O. CAVALHO, com endereço à avenida Dorival de Carvalho, n. 
1.741, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da proposta de 
fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um valor 
total de R$ 180,03 (cento e oitenta reais e três centavos).

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

Jataí, 25 de julho de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 74.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO TIPO SOPRADOR COSTAL.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
soprador costal, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.245.652/0001-11, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de equipamento operacional 
tipo soprador costal,  destina-se ao prosseguimento de atividades 
inerentes à deflagração da Operação Cerrado Vivo 2019, bem 
como a continuidade no atendimento de ocorrências envolvendo 
ações de prevenção e combate à incêndio florestal, desenvolvidas 
pelas guarnições operacionais do 13º Batalhão Bombeiro Militar 
– 13º BBM, conforme atribuições constitucionais do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBMGO, insculpidas no 
art. 125, incisos I, II, III e IV da Constituição do Estado de Goiás. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
34.594/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento de 
01 (um) Soprador Costal, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA CIA LDTA, com endereço à 
avenida Goiás, n. 1.684, Setor Centro, Jataí – GO, nos termos da 
proposta de fornecimento, apresentada pela referida empresa, 
com um valor total de R$ 2.174,00 (dois cento e setenta e quatro 
reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.
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Jataí, 11 de setembro de 2019.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 57

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO DE DESIGNER DE EVENTOS. ”

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 designer de eventos, 
por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa PRATICOS BUFFET LTDA ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 04.010.568/0001-44 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 buffet para Conferência 
das Assistentes Sociais, o evento e um espaço democrático e 
inclusivo, que visa mobilizar a sociedade, incluindo os usuários 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Como a prefeitura 
não tem servidores e materiais para organização e decoração do 
ambiente, faz se necessário contratação de empresa especializada 
em designer de eventos, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 40.370/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa PRATICOS BUFFET LTDA ME, com endereço na Rua José 
Manoel Vilela, nº 139, Centro, 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: PRATICOS BUFFET LTDA ME
CNPJ: 04.010.568/0001-44

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

213660 1 1 SV Mesa de madeira 
PAA coquetel, 
arranjo com flores 
para mesa de 
coquetel, mesa 
diretiva 6 lugares, 
01 arranjo com 
flores para mesa 
diretiva, 01 mesa 
para inscrições, 
01 púlpito, 4 
mesas forradas 
para suporte, 50 
cadeiras montadas 
em forma de 
auditório  

1.200,00 1.200,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

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

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 38.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição de refrigerantes e café, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.326.477/0001-97, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 
regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de gêneros alimentícios, 
especificamente refrigerantes e café, destinam-se a realização 
de solenidade de formatura geral mensal com os integrantes da 
unidade, e a disponibilidade diária de café em refeitório e copa 
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do 13º BBM. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 25769/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
refrigerantes, café e guardanapo, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES E CIA LTDA, com endereço 
à rua Capitão Serafim de Barros, n. 1.691, Vila Santa Maria, 
Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 308,97 (trezentos 
e oito reais e noventa e sete centavos), conforme discriminação 
dos materiais a seguir:

ORD. QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VL. UNIT. VALOR TOTAL

01 02 UN GUARDANAPO R$ 1,25 R$ 2,50

02 02 PCT AÇÚCAR 5KG R$ 7,85 R$ 15,70

03 20 PCT CAFÉ 500G R$ 12,00 R$ 240,00

04 02 UN GUARANÁ 
MINEIRO 2L

R$ 3,99 R$ 7,98

05 03 UN COCA – COLA 2L R$ 6,29 R$ 18,87

06 08 UN SUCO 1L R$ 2,99 R$ 23,92

TOTAL R$ 308,97

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

Jataí, 11 de julho de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 67.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE COMPUTADORES.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de prestação de serviço de assistência técnica em 
computador, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa SILVA BORGES E SOUZA LTDA – 

ME, inscrita no CNPJ sob o n. 21.819.029/0001-70, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, e ainda, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviço de assistência técnica 
em computador, destina-se ao desenvolvimento de atividade 
referente à recuperação de dados em unidade de armazenamento 
danificada, tipo disco rígido “HD”, localizada no servidor da unidade. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 32140/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
serviço de assistência técnica em Recuperação de Dados, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa SILVA BORGES E SOUZA LTDA – ME, com endereço à rua 
Tiradentes, n. 790, Aeroporto, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

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

Jataí, 22 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 59

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES PORTÁTEIS. ”

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 locação de 
climatizadores portáteis, por meio do Fundo Municipal de 
Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa MARCELO MACIEL VILELA EIRELI 
- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.400.168/0001-27 apresentou 
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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 locação de 
climatizadores para o salão que foi emprestado pelo Clube Jataí 
Thermas Park, onde será realizado a Conferência das Assistentes 
Sociais. Lembrando que o local não há aparelho de ar condicionado, 
tornando o local desconfortável devido à falta de climatização, 
com isso a locação de climatizadores portáteis visa um conforto 
térmico aos palestrantes e participantes, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 40.372/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada no serviço locação de climatizadores portáteis, para 
atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa MARCELO MACIEL VILELA EIRELI - ME, com endereço na 
Rua A5, nº 734, Conjunto Residencial Cohacool 5, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais). Conforme 
segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: MARCELO MACIEL VILELA EIRELI - ME 
CNPJ: 22.400.168/0001-27

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

191022 1 1 SV Locação de 
climatizador roto 
55 portátil 

300,00 300,00

213662 2 1 SV Locação de 
climatizador roto 
100 portátil

500,00 500,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

800,00

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: 54

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DE FREEZER. ”

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 peça de 
reposição de freezer, por meio do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

CONSIDERANDO que a empresa HILARIA PATRICIA REZENDE, 
inscrita no CNPJ sob o nº 28.719.612/0001-58 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 material para o conserto de 
freezer, pertencente ao Lar do Idoso. Considerando que o mesmo 
encontra-se sem o funcionar, pois a peça de nome Compressor 
Embraço 1/4 apresentou defeito, sendo necessário a sua 
substituição, já que esse freezer e utilizado para conservação de 
alimentos, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
40.483/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada na prestação no fornecimento de peça de reposição 
para freezer, para atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa HILARIA PATRICIA REZENDE, com endereço na Rua 
Riachuelo, nº 2.928, Vila Fátima, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 700,00 (setecentos reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: HILARIA PATRICIA REZENDE
CNPJ: 28.719.612/0001-58

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor Total

213661 1 1 UN Compressor 
Embraço 1/4

700,00 700,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

700,00

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

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 82.2019
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“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição de 14 (quatorze) lâmpadas tubulares de led 
de 20,5W, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa GAIARDO & SACHERTT LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 02.720.249/0001-05, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de 04 (quatro) Lâmpadas 
Tubulares de 20,5W de Led, destina-se à substituição em luminárias 
localizadas em lava a jato e sala utilizada pela Companhia 
Operacional – COP do 13º BBM, visando manutenção do nível de 
iluminação necessário ao desempenho das atividades inerentes às 
respectivas dependências. A presente contratação está registrada 
no processo administrativo n. 26469/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 14 
(quatorze) Lâmpadas Tubulares de Led de 20,5W, visando atender 
o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa GAIARDO & SACHERTT, com endereço à avenida Goiás, 
n. 2.684, Jardim Rio Claro, Jataí – GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 308,00 (trezentos e oito reais).

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

Jataí, 2 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 66.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição de café e açúcar, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.326.477/0001-97, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 
regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de gêneros alimentícios, 
especificamente café e açúcar, destinam-se a disponibilidade diária 
de café em refeitório e copa do 13º BBM, visando atender demanda 
de consumo para visitantes, e de efetivo do 13º Batalhão Bombeiro 
Militar – 13º BBM. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 33184/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
20 (vinte) Café Moído 500G, e de 05 (cinco) Açúcar 5Kg, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES E CIA LTDA, com endereço 
à rua Capitão Serafim de Barros, n. 1.691, Vila Santa Maria, Jataí - 
GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo respectivo 
fornecedor, com um valor total de R$ 279,25 (duzentos e setenta 
e nove reais e vinte e cinto centavos), conforme discriminação dos 
materiais a seguir:

ORD. QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VL. UNIT. VALOR 
TOTAL

01 20 UN CAFÉ MOÍDO 500G R$ 12,00 R$ 240,00

02 05 PCT AÇÚCAR 5KG R$ 7,85 R$ 39,25

TOTAL R$ 279,25

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

Jataí, 29 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí
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_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 53

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DE FREEZER. ”

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 peça de 
reposição de freezer, por meio do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

CONSIDERANDO que a empresa HILARIA PATRICIA REZENDE, 
inscrita no CNPJ sob o nº 28.719.612/0001-58 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 material para o conserto de 
freezer, pertencente ao Lar do Idoso. Considerando que o mesmo 
encontra-se sem o funcionar, pois a peça de nome Timer apresentou 
defeito, sendo necessário a sua substituição, já que esse freezer e 
utilizado para conservação de alimentos, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 40.486/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada na prestação no fornecimento de peça de reposição 
para freezer, para atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa HILARIA PATRICIA REZENDE, com endereço na Rua 
Riachuelo, nº 2.928, Vila Fátima, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: HILARIA PATRICIA REZENDE
CNPJ: 28.719.612/0001-58

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor Total

213661 1 1 UN Timer 150,00 150,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

150,00

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

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 65.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição materiais de informática, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JOÃO HENRIQUE ROSA CABRAL, 
inscrita no CNPJ sob o n. 11.740.270/0001-55, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais de informática, 
especificamente, de um Roteador Wireless, destina-se à distribuição 
e gerenciamento de dados internos e externos, visando acesso à 
informações pertinentes ao serviço administrativo e operacional 
da unidade, armazenados em servidor, bem como, disponibilização 
de acesso à internet, no sentido de possibilitar alimentação 
de sistemas administrativos e operacionais da corporação. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
32373/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de 01 (um) Roteador Wireless 4 Antenas, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa JOÃO HENRIQUE ROSA CABRAL, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 891, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 
Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 26 de agosto de 2019.
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 55

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

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 manutenção em 
freezer, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa HILARIA PATRICIA REZENDE, 
inscrita no CNPJ sob o nº 28.719.612/0001-58 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 material para o conserto de 
freezer, pertencente ao Lar do Idoso. Considerando que o mesmo 
encontra-se sem funcionar, pois o serviço de manutenção corretiva 
se faz necessário, uma vez que o mesmo apresentou defeito, 
sendo necessário a interversão de um técnico especializado em 
manutenção em aparelho eletrodoméstico, já que esse freezer e 
utilizado para conservação de alimentos, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 40.485/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada na prestação no serviço de manutenção corretiva em 
freezer, para atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa HILARIA PATRICIA REZENDE, com endereço na Rua 
Riachuelo, nº 2.928, Vila Fátima, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: HILARIA PATRICIA REZENDE
CNPJ: 28.719.612/0001-58

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

213673 1 1 SV Revisão 
em freezer 
vertical com 
recuperação 
de evaporador 
com troca de 
Timer

380,00 380,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

380,00

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

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 41.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição materiais elétricos, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.635.833/0001-54, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade de FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais elétricos, 
especificamente, refletores de led, destina-se à iluminação do 
perímetro interno frontal da unidade, bem como manter o nível de 
segurança das dependência do 13º BBM. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 25771/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de 07 (sete) refletores de led, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.
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Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA, com endereço à rua 
Marechal Rondon, n. 1.360, setor Planalto, Jataí - GO, nos termos 
da proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, 
com um valor total de R$ 785,00 (setecentos e oitenta e cinco 
reais), conforme discriminação de itens abaixo:

ORD. QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VL. UNIT. VALOR 
TOTAL

01 02 UN REFLETOR LED 100W R$ 205,00 R$ 410,00

02 05 UN REFLETOR LED 50W 75,00 R$ 375,00

TOTAL R$ 785,00
 

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

Jataí, 11 de julho de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 50

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

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 manutenção em 
geladeira industrial, por meio do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

CONSIDERANDO que a empresa HILARIA PATRICIA REZENDE, 
inscrita no CNPJ sob o nº 28.719.612/0001-58 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 em geladeira industrial 
do Lar Transitório, pois a mesma está apresentando defeitos na 
condensadora elétrica, necessitando de reparos com uma certa 
urgência. Lembrando que a mesma e utilizada na conservação de 
frutas, verduras, carnes entre outros alimentos perecíveis, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 33.770/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa HILARIA PATRICIA REZENDE, com endereço na Rua 
Riachuelo, nº 2.928, Vila Fátima, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 190,00 (cento e noventa reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: HILARIA PATRICIA REZENDE
CNPJ: 28.719.612/0001-58

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

212057 1 1 SV Revisão elétrica 
e limpeza 
da unidade 
condensadora 
de geladeira 
industrial

190,00 190,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

190,00

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

Jataí, 07 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA EMERGENCIAL - FMS 
106/2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. 
SERAFIM DE CARVALHO, ATENÇÃO BÁSICA, NÚCLEO DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE E VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE JATAÍ.

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

CONSIDERANDO a urgência, a impossibilidade momentânea de 
conclusão de procedimento administrativo nos termos prescritos 
pela Lei nº 8.666/93, a discricionariedade da Administração e 
a necessidade em atender o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 
Carvalho, Atenção Básica, Núcleo de Vigilância Epidemiológica 
e Ambiental em Saúde e Vigilância Sanitária e Ambiental, no 
município;

CONSIDERANDO que as Empresas: Gráfica Araújo Ltda Me – CNPJ: 
14.416.803/0001-36, Eficaz Comércio e Prestação de Serviços 
Gráficos Ltda Me – CNPJ: 07.579.663/0001-51 e Wilson de 
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Paula Lico Ipuã Me – CNPJ: 57.844.938/0001-05, apresentaram 
propostas de fornecimento com orçamentos inferiores ao previsto 
na legislação pertinente, bem como apresentou todas as certidões 
de débitos dos tributos federais, estaduais e municipais;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde, necessita 
contratar diretamente empresa para prestação de serviços gráficos 
para confecção de impressos para atender as necessidades do 
Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, Atenção Básica, 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e 
Vigilância Sanitária e Ambiental do Município de Jataí;

CONSIDERANDO que os itens solicitados, faziam parte dos 
contratos com as empresas: Villane Custódio Vilela de Souza Me e 
Gráfica Franco Martins Ltda (Pregão Presencial nº 14/2019), ambos 
rescindidos (conforme o documento em anexo) pela inexecução 
contratual e vislumbrado que os materiais gráficos/ impressos são 
de extrema necessidade para uso dos setores acima citados.

CONSIDERANDO que a contratação direta também se mostra 
possível quando a situação de emergência decorre da falta de 
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos 
recursos púbicos. O art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 não 
distingue a emergência resultante do imprevisível daquela 
resultante da incúria ou da inércia administrativa, sendo cabível 
em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que 
devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares. (Acórdão 1122/2017 Plenário, Auditoria, Relator 
Ministro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contrato nº 
324 TCU).

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de serviços gráficos para confecção de impressos para atender 
as necessidades do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, 
Atenção Básica, Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental 
em Saúde e Vigilância Sanitária e Ambiental do Município de Jataí, 
nas quantidades e descrições constantes no termo referencial e 
Ordem de Serviços;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação das 
Empresas:

• Gráfica Araújo Ltda Me – CNPJ: 14.416.803/0001-36, com 
endereço na Rua Ituiutaba, nº 1436, Nossa Senhora de Fátima. 
Iturama - MG, nos termos da proposta de fornecimento por itens, 
apresentada pela mesma no valor total de R$ 19.420,00 (dezenove 
mil e quatrocentos e vinte reais), conforme segue:

Nº DESCRIÇÃO QTD UND GRÁFICA ARAÚJO LTDA 
ME
CNPJ: 14.416.803/0001-36

PREÇO 
UNIT

PREÇO TOTAL

5 Bloco Prescrição 
Multiprofissional 
e Relatório de 
Enfermagem, 30 
cm largura x 21 cm 
altura, 02 (duas) Vias, 
Papel Sulfite, Papel 
autocopiativo de boa 
qualidade, 01 Cor, 100 
folhas.

750 BLOCO R$ 8,00 R$ 6.000,00

7 Bloco Notificação 
Semanal de Doenças 
Transmissíveis, 56 cm 
largura x 22 cm altura, 
Papel Sulfite, Frente 
e Verso, 01 Cor, 100 
folhas.

100 BLOCO R$ 4,00 R$ 400,00

9 Bloco de ficha/
formulário, SOMENTE 
FRENTE, 21 cm X 
30 cm, Papel Sulfite 
Branco, impressão 
de 1 cor, 100 folhas, 
impressão vertical ou 
horizontal, conforme 
modelo fornecido.

1.070 BLOCO R$ 6,00 R$ 6.420,00

10 Bloco de ficha/
formulário, FRENTE E 
VERSO, 21 cm X 30 cm,  
Papel Sulfite Branco, 
impressão de 1 cor, 
100 folhas, impressão 
vertical ou horizontal, 
conforme modelo 
fornecido.

1.100 BLOCO R$ 6,00 R$ 6.600,00

TOTAL R$ 19.420,00

• Eficaz Comércio e Prestação de Serviços Gráficos Ltda Me – 
CNPJ: 07.579.663/0001-51, com endereço na Rua C – 37, Qd. 47, 
Lt. 02. Jardim América. Goiânia - GO, nos termos da proposta de 
fornecimento por itens, apresentada pela mesma no valor total 
de R$ 9.140,40 (nove mil e cento e quarenta reais e quarenta 
centavos), conforme segue:

Nº DESCRIÇÃO QTD UND EFICAZ COMÉRCIO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
GRÁFICOS LTDA ME                                    
CNPJ: 07.579.663/0001-
51

PREÇO 
UNIT

PREÇO TOTAL

2 Ficha de Prontuário 
(Continuação), 28 cm 
altura x 21 cm largura, 
em Cartolina, Frente e 
Verso, 01 Cor.

18.000 UND R$ 0,13 R$ 2.340,00

3 Ficha de Prontuário, 
28 cm altura x 21 cm 
largura, em Cartolina, 
Frente e Verso, 01 Cor.

18.000 UND R$ 0,13 R$ 2.340,00

4 Bloco Receituário 
de Controle Especial 
15 cm largura x 21 
cm altura, 02 Vias 
em cores diferentes, 
Papel Sulfite, Papel 
autocopiativo de boa 
qualidade, 100 folhas.

840 BLOCO R5 5,31 R$ 4.460,40

TOTAL R$ 9.140,40
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• Wilson de Paula Lico Ipuã Me – CNPJ: 57.844.938/0001-05, com 
endereço na Av. Alberto Conrado, nº 830, Centro. Ipuã - SP, nos 
termos da proposta de fornecimento por itens, apresentada pela 
mesma no valor total de R$ 1.499,60 (um mil e quatrocentos e 
noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme segue:

Nº DESCRIÇÃO QTD UND WILSON DE PAULA 
LICO IPUÃ ME CNPJ: 
57.844.938/0001-05

PREÇO UNIT PREÇO 
TOTAL

1 Bloco Vistoria para a Licença 
de Funcionamento de 
Circos, Parques de Diversões 
Públicas, Palanques, Shows 
e Similares, 21 cm largura x 
30 cm altura, papel sulfite, 
04 Vias em Cores Diferentes, 
Papel autocopiativo, 100 
folhas, NUMERADO.

10 BLOCO R$ 14,99 R$ 149,90

6 Bloco ficha de Visita, 15 cm 
largura x 11 cm altura,  Papel 
Sulfite, 01 Cor, 100 folhas.

30 BLOCO R$ 4,99 R$ 149,70

8 Folder Boletim 
Epidemiológico, 21 cm 
largura x 30 cm de altura, 16 
páginas, dobrado, colorido, 
papel colche 115G.

1.000 UND R5 1,20 R$ 1.200,00

TOTAL R$ 1.499,60

Totalizando a Dispensa Emergencial em R$ 30.060,00 (trinta mil e 
sessenta reais).

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

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

Jataí, 23 de outubro de 2019.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

EXTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 106/2019
PROCESSOS N.: 38186/2019

OBJETO: Aquisição para contratação de “Prestação de Serviços 
Gráficos” para confecção de impressos para atender as necessidades 
do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, Atenção Básica, 
Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde e 
Vigilância Sanitária e Ambiental do Município de Jataí - GO.

CONTRATADAS: 

• GRÁFICA ARAÚJO LTDA ME - CNPJ: 14.416.803/0001-36

Nº DESCRIÇÃO QTD UND GRÁFICA ARAÚJO LTDA ME
CNPJ: 14.416.803/0001-36

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

5 Bloco Prescrição 
Multiprofissional e Relatório de 
Enfermagem, 30 cm largura x 21 
cm altura, 02 (duas) Vias, Papel 
Sulfite, Papel autocopiativo 
de boa qualidade, 01 Cor, 100 
folhas.

750 BLOCO R$ 8,00 R$ 6.000,00

7 Bloco Notificação Semanal de 
Doenças Transmissíveis, 56 cm 
largura x 22 cm altura, Papel 
Sulfite, Frente e Verso, 01 Cor, 
100 folhas.

100 BLOCO R$ 4,00 R$ 400,00

9 Bloco de ficha/formulário, 
SOMENTE FRENTE, 21 cm X 
30 cm, Papel Sulfite Branco, 
impressão de 1 cor, 100 folhas, 
impressão vertical ou horizontal, 
conforme modelo fornecido.

1.070 BLOCO R$ 6,00 R$ 6.420,00

10 Bloco de ficha/formulário, 
FRENTE E VERSO, 21 cm X 30 cm,  
Papel Sulfite Branco, impressão 
de 1 cor, 100 folhas, impressão 
vertical ou horizontal, conforme 
modelo fornecido.

1.100 BLOCO R$ 6,00 R$ 6.600,00

TOTAL R$ 19.420,00

• EFICAZ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 
ME - CNPJ: 07.579.663/0001-51

Nº DESCRIÇÃO QTD UND EFICAZ COMÉRCIO E PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME                                    
CNPJ: 07.579.663/0001-51

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

2 Ficha de Prontuário 
(Continuação), 28 cm altura x 
21 cm largura, em Cartolina, 
Frente e Verso, 01 Cor.

18.000 UND R$ 0,13 R$ 2.340,00

3 Ficha de Prontuário, 28 cm 
altura x 21 cm largura, em 
Cartolina, Frente e Verso, 
01 Cor.

18.000 UND R$ 0,13 R$ 2.340,00

4 Bloco Receituário de Controle 
Especial 15 cm largura x 21 
cm altura, 02 Vias em cores 
diferentes, Papel Sulfite, 
Papel autocopiativo de boa 
qualidade, 100 folhas.

840 BLOCO R5 5,31 R$ 4.460,40

TOTAL R$ 9.140,40

• WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME - CNPJ: 57.844.938/0001-05

Nº DESCRIÇÃO QTD UND WILSON DE PAULA LICO IPUÃ ME 
CNPJ: 57.844.938/0001-05

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 Bloco Vistoria para a Licença 
de Funcionamento de Circos, 
Parques de Diversões Públicas, 
Palanques, Shows e Similares, 
21 cm largura x 30 cm altura, 
papel sulfite, 04 Vias em Cores 
Diferentes, Papel autocopiativo, 
100 folhas, NUMERADO.

10 BLOCO R$ 14,99 R$ 149,90

6 Bloco ficha de Visita, 15 cm 
largura x 11 cm altura,  Papel 
Sulfite, 01 Cor, 100 folhas.

30 BLOCO R$ 4,99 R$ 149,70

8 Folder Boletim Epidemiológico, 
21 cm largura x 30 cm de altura, 
16 páginas, dobrado, colorido, 
papel colche 115G.

1.000 UND R5 1,20 R$ 1.200,00

TOTAL R$ 1.499,60

Assinatura: 23/10/2019
Vigência: 22/02/2020
Valor Total: R$ 30.060,00 (trinta mil e sessenta reais).
Fundamentação: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO.
Dotações Orçamentárias: 
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-10.302.10.39.2078.3.3.90.30.00 – Hospital das Clínicas;
-10.301.10.39.2077.3.3.90.30.00 – Atenção Básica;
-10.305.10.39.2080.3.3.90.30.00 – Vigilância Sanitária;
-10.305.10.39.2081.3.3.90.30.00 – Vigilância Epidemiológica;

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO
    
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI-GO, torna público que 
foi efetuado aditivo de prazo do contrato nº 942/2018, Processo 
Administrativo nº 15897/2018 – Tomada de Preço 10/2018 
- empreitada global para execução da obra de Reforma Do 
Laboratório Do Hospital Das Clínicas Dr. Serafim De Carvalho, tendo 
como contratada a empresa SAV CONSTRUÇÕES EIRELI-ME – CNPJ: 
27.377.287/0001-20, pelo período de mais 180 (cento e oitenta) 
dias, a partir de 09/12/2019, com término em 05/06/2020.

Município de Jataí, 26 de novembro de 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

Superintendência de Comunicação


