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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 
fi nalidade de assinar seu respecti vo contrato oriundo da Dispensa 
026/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

RHEIDNER MORAES 
TOSTA – EIRELI

05.167.967/0001-86                220/2019

 Jataí – GO, 27 de novembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CONJ. SEBASTIAO HERCULANO DE SOUZA

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 arti go 31, §1º e 5º da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017; 
FAZ SABER aos confi nantes: WILSON MAIA DE ASSIS, matrí-cula 
16.783; KHALIL FERNANDO TUM, matrícula 17.864; ESTADO DE 
GOIÁS (pre-sídio), matrícula 54.602 e EXÉRCITO BRASILEIRO, 
matrícula 9.207, que o poder público municipal instaurou processo 
administrati vo para fi ns de Regularização Fundiária de Interesse 
Social - Reurb-S das matrículas: 60.851 e 63.485, onde se formou 
o núcleo urbano irregular denominado CONJUNTO SEBASTIÃO 
HERCULANO DE SOUZA, com área total de 135.863,46m². Áreas 
urbanas de propriedade deste município, livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus, conforme consta nas respecti vas matrículas 
registradas no competente Cartório de Registro de Imóveis desta 
Comarca. Vide croqui anexo.

Desta forma, fi cam os confrontantes acima citados e terceiros 
interessados, caso existam, cientes de que no prazo de 30 
(trinta) dias contados a parti r da publicação desta NOTIFICAÇÃO, 
caso queiram, poderão apresentar na Prefeitura Municipal de 
Jataí, o devido protocolo (referente ao processo 44.501/2019) 
encaminhado a Superinten-dência de Habitação, fundamentando 
a competente IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL da área insti tucional que deu 
origem aos lotes conforme desenho anexo, fi cando cientes de que 
fi ndo tal prazo, nos termos do arti go 31, §6º da Lei nº 13.465/17 
o silêncio será interpretado como concordância com a Reurb-S.
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Jataí GO, 28 de novembro de 2019.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito de Jataí

 
Anexo A – Croqui de localização do CONJ SEBASTIÃO HERCULANO 

DE SOUZA

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
BAIRRO JACUTINGA

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 arti go 
31, §1º e 5º da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017; FAZ SABER 
aos confi nantes: EURÍPEDES BARSANUFO DE SOUZA, matrícula 
61.014 e CARMEM ALVES SILVA, matrícula 1.358, que o poder 
pú-blico municipal instaurou processo administrati vo para fi ns de 
Regularização Fundiária de In-teresse Social - Reurb-S da matrícula 
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22.916, onde se formou o núcleo urbano irregular de-nominado 
BAIRRO JACUTINGA, com área total de 191.936m². Área urbana de 
proprieda-de deste município, livre e desembaraçada de quaisquer 
ônus, conforme consta nas respectivas matrículas registradas no 
competente Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Vide 
croqui anexo.

Desta forma, ficam os confrontantes acima citados e terceiros 
interessados, caso existam, cientes de que no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir da publicação desta NOTIFICAÇÃO, 
caso queiram, poderão apresentar na Prefeitura Municipal de 
Jataí, o devido protocolo (referente ao processo 44.502/2019) 
encaminhado a Superinten-dência de Habitação, fundamentando 
a competente IMPUGNAÇÃO AO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA 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, 28 de novembro de 2019.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito de Jataí

Anexo A – Croqui de localização do BAIRRO JACUTINGA

_____________________________________________________

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$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil duzentos e cinquenta 
reais), 28/11/2019, referente à 3ª parcela do CR nº 846870/2017 – 
Operação 1040021-81 – Construção de Centro de Apoio ao Turista 
– CAT, firmado com o Ministério do Turismo.

ROBERTO AUGUSTO LOBATO
Secretário da Fazenda

Superintendência de Comunicação


