
Ano 7 | 1591ª Edição | Vigência: 29/11/2019 PAG. 1DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 170/2019

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do ti po menor preço por item SRP – 
Sistema de Registro de Preço, tendo por objeto a contratação de 
empresa (s) do ramo para o eventual e futuro de ti ntas, esmaltes, 
solventes e outros materiais correlatos, a serem fornecidos sob 
demanda, desti nados à execução dos serviços de manutenção e 
pequenos reparos nas pinturas de prédios públicos, conforme 
quanti tati vo e demais especifi cações constantes do Edital, 
disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 12/12/2019 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 29 de novembro de 2019.

    
A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JATAÍ, por meio do 
Superintende de Licitações e Contratos, via da presente 
missiva, vem NOTIFICÁ-LA EXTRAJUDICIALMENTE, efeti vando a 
comunicação que passa a inventariar:
    
1. Segundo o que se verifi cou pela Prefeitura de Jataí, através 
do processo administrati vo nº 44.568/2019, relatando os 
inconvenientes causados pela não entrega referente ao item 
89, contratados através do contrato n° 017-2019 - FMAS, com a 
Ordem de Fornecimento nº 041892/19 celebrado com a empresa 
VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, logo, fi ca constatado 
indícios de inexecução contratual por parte desta empresa, o que 
moti vou o presente a noti fi cação, devendo a empresa manifestar 
sobre a celeuma sob pena de aplicação de sanções administrati vas 
contratuais.
 
2. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável de 
24 (vinte e quatro) horas, para que a empresa regularize a entrega 
dos itens solicitados através da Ordem de Fornecimento acima 
citada, e prazo legal para a apresentação de defesa sobre a não 
entrega dos produtos, sob pena de aplicação da penalidade de 
multa, tudo conforme cláusula nona do contrato, respeitado os 
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princípios da ampla defesa e contraditório, sob pena de serem 
tomadas as medidas legais cabíveis ao caso, nos termos do Art. 87 
da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, como a suspensão 
do direito de licitar e contratar com o Município de Jataí.

Por conseguinte, é a presente Noti fi cação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que tome as 
medidas cabíveis, com o fi to de não incorrer em ato ilegíti mo. 

O município informa que os autos do processo administrati vo 
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.

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

Respeitosamente.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO

Noti fi cante: O MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO, pessoa jurídica de direito 
público, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.165.729/0001-
80, com sede na Rua Itarumã, nº 355, Setor Santa Maria.

Noti fi cada: ELÉTRICA RADIANTE – MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – 
EPP, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ nº 15.984.883/0001-99, com sede na Avenida Volta Redonda, 
nº 951, Qd. 256, Lt 02, Jardim Novo Mundo, cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás, neste ato representada pelo Sr. SÉRGIO AUGUSTO 
VITAL FERREIRA BELTRÃO, brasileiro, casado, empresário, portador 
da Cédula de Identi dade nº 4022002 DGPC/GO, inscrito no CPF nº 
828.469.871-49, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás.

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DO 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA GOIÁS E AVENIDA 
VERIANO DE OLIVEIRA LIMA

Processo Administrati vo: 44.735/2019 

OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: CORREÇÃO DAS LUMINÁRIAS 

Impende observar que de acordo com a Lei nº 8.666/93, em seu 
arti go 72 diz que o contrato deve ser executado de forma que não 
gere prejuízos para o contratante, seja no prazo de entrega ou nas 
condições do serviço prestado.

CONSIDERANDO:
a) Que o contrato nº 152/2018 foi fi rmado em 26 de abril de 2018 
com a empresa ora NOTIFICADA, decorrente de Processo Licitatório 
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nº 8.452/2018, Tomada de Preço 004/2018;
b) Que a NOTIFICADA comprometeu-se em instalar e manter o 
sistema de acionamento das luminárias conforme previstos em 
edital, contrato e termo referencial;
c) Foi informado pela Engenheira Eletricista da Secretaria de 
Obras e Planejamento Urbano que as luminárias estão com mau 
funcionamento, sendo que ficam ligadas 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, sem interrupção, com falha no sistema de acionamento. 
O relé fotoelétrico instalado no corpo das luminárias não estão 
operantes, não prevendo o desligamento do sistema que deveria 
acontecer no amanhecer.
 f) Que o contrato impõe diversas obrigações formais à empresa 
contratada e ora NOTIFICADA, dentre as quais destacamos: 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a: (a) assegurar o objeto 
deste Contrato, proteção e conservação dos serviços 
executados; (b) executar, imediatamente, os reparos 
que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade independente das penalidades 
cabíveis;

g) Que quando da abertura da licitação o pregoeiro, de forma 
verbal, alertou os representantes das empresas proponentes, 
quanto ao cumprimento dos prazos previstos no edital. 

Relevante frisar que a cláusula nona do contrato firmado entre o 
Município de Jataí e a empresa contratada reza sobre as penalidades 
aplicadas a avença, determinando que no caso de descumprimento 
de qualquer das cláusulas contratuais o Município poderá aplicar 
à multa de até 5% do valor total do contrato, além do direito 
resguardado ao ente Municipal de rescindir unilateralmente o 
contrato, dentre outras sanções, para um melhor entendimento, 
mencione-se a cláusula:

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
À CONTRATADA serão aplicadas multas pela 
CONTRATANTE a serem apuradas na forma assim 
estabelecida: de até 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento): (a) do valor dos serviços não executados, de 
cada parcela mensal do cronograma físico-financeiro, 
por dia consecutivo que exceder à data prevista para 
sua conclusão, (b) de até 0,1% (um décimo por cento) 
do valor contratual, por dia consecutivo que exceder à 
data prevista para a conclusão das obras e/ou serviços; 
(c) de até 5% (cinco por cento) do valor contratual 
quando: (I) a CONTRATADA mostrar-se negligente para 
com as obrigações estipuladas neste instrumento; (II) 
não executar as obras e/ou serviços perfeitamente 
de acordo com os dados específicos que lhe forem 
fornecidos; (III) informar inexatamente o CONTRATANTE 
sobre os serviços contratados; (IV) incorrer em qualquer 
outra omissão ou negligência não especificada nos itens 
anteriores, sem prejuízo das demais sanções previstas 
na Lei Nº 8.666/93; (d) de 10% (dez por cento) do valor 
contratual quando a CONTRATADA paralisar o serviço, 
sem justa causa e prévia comunicação e autorização da 
Administração.

Nessa medida, atentando-se às cláusulas do contrato em 
discussão e, de igual modo, aos dispositivos legais aplicáveis ao 

caso, o Município Contratante vem, pela presente, NOTIFICAR 
Vossa Senhoria empresa ELÉTRICA RADIANTE – MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA – EPP, para que sane a irregularidade apontada, 
providenciando o reparo necessário em todas as luminárias 
instaladas de sua responsabilidade na Avenida Goiás e Avenida 
Veriano de Oliveira Lima, conforme solicitado pela Secretaria 
de Obras e Planejamento Urbano, no prazo improrrogável de 
05 (cinco) dias úteis, respeitado os princípios da ampla defesa 
e contraditório, sob pena de serem tomadas as medidas legais 
cabíveis ao caso, nos termos do Art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e 
alterações posteriores.

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.

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. 
    
Jataí, 29 de novembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 29 de novembro de 2019.

    
O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JATAÍ, por meio do Sr. Antonio Manetta Neto, 
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 verifica na execução do Contrato nº 119/2019, 
celebrado com a empresa ENG 8 ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES 
EIRELI-ME, a mesma não apresentou as certidões de regularidade 
fiscal junto à fazenda Pública Federal, durante a execução contratual 
nos termos do inciso XIII do Artigo 55 da Lei nº 8.666/93. Assim, 
para não incorrer em inexecução contratual a mesma deverá 
regularizar sua situação perante a administração pública, sob pena 
de retenção de pagamentos e rescisão contratual nos termos do § 
3º do Artigo 195 da Constituição Federal.

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

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

Respeitosamente.

Antonio Manetta Neto
Superintendente de Licitações e Contratos

ERRATA CONTRATUAL

ERRATA de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
JATAÍ, e a empresa EDEVALDO DE OLIVEIRA MAGALHÃES - MEI, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n.° 34.930.408/0001-84, 
frente ao Contrato número: 209/2019, oriundo da licitação na 
modalidade Concorrência nº 013/2019, possui um erro material 
na Cláusula Primeira, na forma abaixo:

ONDE SE LÊ: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a 
Concessão Onerosa de Uso, a título precário, do espaço físico 
denominado “Quiosque” a ser edificado pela concessionária 
conforme memorial descritivo e orçamento sintético elaborado 
pela Secretaria de Obras, integrante da área localizada na Praça 
Gilvacy Alves Santana (Negrinho) localizada na Rua José de Carvalho, 
esquina com a Avenida Presidente Tancredo Neves, Qd.16, Lt.01, 
matricula nº 63.214, de uso exclusivo para a exploração comercial, 
pelo maior preço, reservado para funcionamento de comércio de 
gêneros alimentícios de lanchonete/trailer, sorveteria

LEIA-SE: 

CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato tem por objeto a 
Concessão Onerosa de Uso, a título precário, do espaço físico 
denominado “Quiosque” a ser edificado pela concessionária 
conforme memorial descritivo e orçamento sintético elaborado 
pela Secretaria de Obras, integrante da área localizada no Setor 
Epaminondas II, na Praça Gilvacy Alves Santana (Negrinho) 
localizada na Rua José de Carvalho, esquina com a Avenida 
Presidente Tancredo Neves, Qd.19, matricula nº 63.214, de uso 
exclusivo para a exploração comercial, pelo maior preço, reservado 
para funcionamento de comércio de gêneros alimentícios de 
lanchonete/trailer, sorveteria
 
AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PERMANECEM 
INALTERADAS.

Jataí - GO, 11 de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Contratante

Portaria nº 086/2019 de 29 de novembro de 2019.

Disciplina o Programa de Revisão de Aposentadoria por Invalidez, 
nos termos do art. 12, §8º da Lei 2.761/2007, para realização 

exames médicos-periciais e estabelece diretrizes e procedimentos 
a serem observados.

O DIRETOR EXECUTIVO DO JATAI-PREVI – Fundo Municipal 
de Previdência Social dos Servidores de Jataí, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o art. 12, §8º da Lei 
2.761/2007 de 5 de janeiro de 2007, verificada a necessidade de 
realizar o recadastramento do segurado aposentado por invalidez, 
resolve:

CONSIDERANDO a, objetivando cumprir a determinação do art. 
12, §8º da Lei 2.761/2007 que visa submeter a exames médicos-
periciais a serem realizados anualmente, o aposentado por 
invalidez.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica disciplinado o Programa de Revisão de Aposentadoria 
por Invalidez, nos termos do art. 12, §8º da Lei 2.761/2007, através 
da realização de exames médicos-periciais a serem realizados pela 
junta médica do Jataí-Previ. 

Art. 2º. O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 
Jataí – Jataí-Previ, deverá indicar os benefícios a serem revisados, 
respeitados os critérios do art. 12, §8º da Lei 2.761/2007.

Art. 3º. O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 
de Jataí – Jataí-Previ deverá convocar para a realização de perícia 
médica todos os beneficiários de aposentadoria por invalidez, 
conforme a convocação a ser publicada no Diário Oficial Municipal 
e Placar no Jataí-Previ.

Art. 4º. As perícias médicas de que trata o Programa, serão 
agendadas pelo Jataí-Previ, ficando assim os convocados 
responsáveis em comparecer na sede da instituição para 
agendamento das perícias nos meses de sua convocação.

Art. 5º O beneficiário que não realizar a perícia até o dia 30 de 
cada mês da sua convocação, terá bloqueado o pagamento do 
benefício no mês subsequente, situação em que permanecerá até 
a realização da revisão.

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Diretoria Executiva do JATAI-PREVI – Fundo Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Jataí, aos 29 dias do mês de 
novembro de 2019.

ALTAMIRO MOREIRA DE SOUSA
Diretor Executivo

Decreto RH Nº 024/2017
_____________________________________________________

Portaria nº 087/2019 de 02 de dezembro de 2019.

Convoca para o Programa de Revisão de Aposentadoria por 
Invalidez, nos termos da Portaria 086/2019 de 29 de novembro de 
2019, para realização exames médicos-periciais os aposentados 
por Invalidez.
O DIRETOR EXECUTIVO DO JATAI-PREVI – Fundo Municipal 
de Previdência Social dos Servidores de Jataí, no uso de suas 
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atribuições legais e em conformidade com o art. 12, §8º da Lei 
2.761/2007 de 5 de janeiro de 2007 e Portaria nº. 086/2019 de 
29 de novembro de 2019, verificada a necessidade de realizar a 
revisão do segurado aposentado por invalidez.

CONSIDERANDO a, objetivando cumprir a determinação do 
art. 12, §8º da Lei 2.761/2007 e Portaria nº. 086/2019 de 29 de 
novembro de 2019 que visa submeter a exames médicos-periciais 
aos beneficiários aposentados por invalidez.

RESOLVE:

Art. 1º. O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 
de Jataí – Jataí-Previ, nos termos dos artigos 3º e 4º da Portaria nº. 
086/2019 de 29 de novembro de 2019, CONVOCA:

I. para realização de perícia médica no mês de 
dezembro/2019, os beneficiários; ANA MARIA ROSA DE 
JESUS – AQUIBALDO MARTINS REZENDE – BARBARA EVA 
DE AGUIAR TEIXEIRA – BRASILINA SILVA DOS SANTOS – 
CLEIDE MARIA FERREIRA DA SILVA – CLEUZA LEMES DA 
SILVA – DARCY DOS SANTOS – DAVI BORGES DA SILVA 
– DEBORA JESUS DE MELO – DIVINA SOUZA MENDES – 
DIVINO MARCIO RIBEIRO DA SILVA – ELENICE CARVALHO 
BARROS ASSIS – ELIANA BARBOSA GOUVEIA.

II. para realização de perícia médica no mês de 
janeiro/2020, os beneficiários; EPAMINONDAS 
ALVES PEREIRA – EURIPA MARIA BARROS SANTOS 
– GLAUCIMEIRE NASCIMENTO SILVA – IZABEL DE 
QUADROS – JOÃO BATISTA PEREIRA DE LIMA – JOSÉ 
ANTÔNIO PAMPLONA – JOSÉ DE SOUZA SANTOS – JOSÉ 
PEDRO SIMPLICIO – JOSENITA CARRIJO REIS DA SILVA 
– LAZARA MARIA DA SILVA – LEILA SILVA – LUCIANA 
BARBOSA GOUVEIA – LUZIA AMELIA DOS SANTOS.

III. para realização de perícia médica no mês de 
fevereiro/2020, os beneficiários; LUZIA GLORIA OLIVEIRA 
– LYANNA BARROS DE OLIVEIRA – MANOELINA GOMES 
FERREIRA – MARIA APARECIDA DA SILVA – MARIA COSTA 
– MARIA DAS GRAÇAS FREITAS – MARIA DE FATIMA 
SOUZA – MAIRA DIVINA DA SILVA – MARIA FÁTIMA DA 
SILVA – MARIA GRACILENE RIBEIRO LIMA – MARIA LUZIA 
DA SILVA SISTEROLLI – NEIDE MORAIS OLIVEIRA – PAULO 
AUGUSTO MENEZES.

IV. para realização de perícia médica no mês de 
março/2020, os beneficiários; ROBÉRIO CARNEIRO DE 
CARVALHO – ROSA GRACIANA DE FREITAS GOUVEIA 
– ROSA MARIA ROCHA SILVA – ROSANE SILVA SOUZA 
DOMINGUES – ROSELI LUCIA DE SOUZA MOREIRA – 
SILDEIVO GONÇALVES LIMA – SILVANY PEREIRA DE 
MATOS – VALDEMIRA SOARES PEREIRA – VALDENI 
RODRIGUES DE SOUZA – VALDITE GOMES LIMA – 
ZENILDA GOMES FERREIRA – ZILDA BATISTA SOUZA.

Art. 2º O beneficiário que não realizar a perícia até o dia último 
dia útil do mês convocado, terá bloqueado o pagamento do 
benefício no mês subsequente, situação em que permanecerá até 
a realização da revisão.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Diretoria Executiva do JATAI-PREVI – Fundo Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Jataí, aos 29 dias do mês de 
novembro de 2019.

ALTAMIRO MOREIRA DE SOUSA
Diretor Executivo

Decreto RH Nº 024/2017

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA Nº 26/2019
Processo nº: 41.279/2019

OBJETO: Trata os presentes autos de procedimento que tem por 
objeto a aquisição de lanches para o Torneio de Pesca das Águas 
Termais no Lago Bonsucesso.

CONSIDERANDO, a discricionariedade da Administração e a 
necessidade de contratação de empresa do ramo que forneça o 
objeto acima citado.

CONSIDERANDO que o objeto possui a seguinte especificação: 
lanche frio composto de pão francês com no mínimo 50g, 02 
fatias de apresuntado, 02 fatias de queijo muçarela com a 
aproximadamente 20 gramas cada, devendo ser envolvido em 
embalagem plástica separado um a um. 

CONSIDERANDO que a realização dessa dispensa visa atender às 
necessidades do convênio nº 883742, cujo objetivo é ampliar o 
acesso às necessidades de lazer e desporto e promover a integração 
da comunidade em geral, disseminando os benefícios da prática 
da pesca esportiva, voltada ao turismo sustentável estimulando 
hábitos saudáveis e a inclusão social. 

CONSIDERANDO que a aquisição dos lanches é necessária para 
que possa ser cumprido o planejamento da Secretaria de Esportes 
e Turismo para a realização do evento. 

CONSIDERANDO que esta municipalidade realizou duas licitações 
na modalidade Pregão, em 25 de setembro de 2019 e 30 de outubro 
de 2019, sessão para contratação de empresa para prestação 
dos serviços acima mencionados, não comparecendo empresas 
interessadas para o item correspondente a esse objeto, resultando 
em duas sessões de licitação DESERTA.

CONSIDERANDO que os lanches deverão ser entregues na 
Secretaria de Esportes e Turismo, localizado no Estádio Arapucão, 
localizado na Av. 31 de Maio, n 870, Setor Epaminondas até as 
07:30h do dia 19 de janeiro de 2020.

CONSIDERANDO que a empresa RHEIDNER MORAES TOSTA 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.167.967/0001-86, foi a empresa que 
apresentou o menor orçamento no valor de R$ 2,13 (dois reais e 
treze centavos) a unidade, totalizando o valor de R$ 3.195,00 (três 
mil cento e noventa e cinco reais);

CONSIDERANDO que os recursos financeiros para o custeio 
da contratação provem do convênio nº 883742/2019 entre o 
Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Esporte. 
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CONSIDERANDO que os demais valores estão contidos no mapa de 
preços anexo ao termo de referência; 

CONSIDERANDO que o local e as condições de entrega dos lanches 
foram estipuladas no termo de referência.

CONSIDERANDO que o contrato terá vigência até 30 de janeiro de 
2020.

CONSIDERANDO que esse processo de dispensa cumpriu todos os 
requisitos e pressupostos da jurisprudência e doutrina correlata 
para a contratação direta, sendo eles: licitação anteriormente 
realizada, ausência de interessados; riscos de prejuízo para a 
Administração, se o processo viesse a ser repetido e manutenção 
das condições ofertadas no ato convocatório anterior.

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 24, V, da Lei nº 8666/93, 
in verbis:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
V - quando não acudirem interessados à licitação 
anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida 
sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas.
 

RATIFICA:

1) Tendo em vista o disposto no artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93 
RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação 
empresa RHEIDNER MORAES TOSTA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
05.167.967/0001-86, com sede à Rua Itarumã, nº 197, Setor Santa 
Maria II, CEP nº 75.800-018. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 
HOMOLOGO o processo administrativo e ADJUDICO o objeto 
contratual: aquisição de lanches para o Torneio de Pesca das Águas 
Termais no Lago Bonsucesso.

2) A futura contratação terá o valor global de R$ R$ 3.195,00 (três 
mil cento e noventa e cinco reais);

3) Seja a presente declaração de Dispensa de Licitação publicada 
nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da legislação 
de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 26 dias de 
novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal de Jataí

EDITAL DE DECISÃO 

PROCESSO: 28135/2019
ASSUNTO: REMISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CONTRIBUINTE: ANE KARLA BATISTA DO NASCIMENTO

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

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte ANE KARLA BATISTA DO 
NASCIMENTO, inscrita no CPF sob o nº 028.554.161-75, nos termos 
do § 5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação 
consolidada, que instituiu o Código Tributário Municipal, a fim de 
que não possa alegar ignorância dos fatos. Conforme Decisão, que 
o seu intento foi DEFERIDO. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e seis dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezenove (26/11/2019).

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

-Contencioso Fiscal-
_____________________________________________________

EDITAL Nº 004/2019
LEI MUNUICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA DE JATAÍ

LEI Nº 2.189/00
CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

A Prefeitura Municipal de Jataí, por meio da Secretaria Municipal 
de Cultura, torna públicos os procedimentos para fomentar a 
produção cultural e artística no Município de Jataí, mediante 
renúncia fiscal, conforme disposto na Lei nº 2.189, de 15 de 
setembro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 349, de 1º de 
abril de 2002, e alterada pela Lei nº 2.890, de 1º de outubro de 
2008, estabelece: 

1 - PREÂMBULO

I – Os interessados em apresentarem projetos culturais pleiteando 
recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Jataí poderão 
fazer as inscrições no período de 02 de dezembro de 2019 a 10 de 
janeiro de 2020. 
II - Os projetos deverão ser obrigatoriamente inscritos em 
formulários próprios fornecidos pela Secretaria Municipal de 
Cultura ou retirados do site da Prefeitura de Jataí: www.jatai.
go.gov.br.
III - Os projetos a serem inscritos devem se enquadrar nos 
seguintes segmentos: literatura; artes plásticas; música; 
produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica 
e congêneres; teatro, dança, circo, ópera e congêneres; folclore 
e artesanato; patrimônio cultural, biblioteca, museus, arquivos e 
demais acervos.
IV - Os projetos inscritos serão analisados e julgados pela Comissão 
de Projetos Culturais – CPC, legalmente constituída mediante 
Portaria expedida pelo titular da Secretaria Municipal de Cultura, 
de acordo com o Decreto nº 349, de 1º de abril de 2002. 

2 - DAS INSCRIÇÕES

I - Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas de direito privado, 
residentes e domiciliadas há, no mínimo, 3 (três) anos no Município 
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de Jataí. 
II - As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Municipal de 
Cultura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h, 
mediante apresentação dos formulários devidamente preenchidos 
e acompanhados da documentação exigida neste Edital e seus 
anexos.
III - Os Projetos deverão ser entregues em dois envelopes, 
devidamente lacrados. No envelope nº 01, deverá ser colocada a 
“Documentação” e, no envelope nº 02, deve-se colocar 02 cópias 
do “Projeto Cultural”. Os proponentes poderão apresentar também 
material adicional para comprovar informações fornecidas. Uma 
das vias do Projeto Cultural, após a autenticação pela Secretaria, 
será devolvida ao proponente para seu arquivo e controle. Os 
envelopes lacrados devem conter em suas partes externas:

         a) Nome completo do proponente e nome do projeto
         b) Endereço completo
 c) Telefone para contato

IV - Os dois envelopes lacrados, “Documentação” e “Projeto 
Cultural”, devem ser protocolados na Secretaria Municipal de 
Cultura, localizada no Centro Cultural Basileu Toledo França, à 
Avenida Goiás, 1.433, Centro, Jataí-GO.
V - Os anexos a seguir são partes integrantes do material a ser 
preenchido e apresentado no ato da inscrição:

 ANEXO I – CAPA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO
 ANEXO II – REQUERIMENTO DE INCENTIVO FISCAL
 ANEXO III – PROJETO CULTURAL
 ANEXO IV – CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO  
 ANEXO V – PLANILHA DE EXECUÇÃO DO PROJETO – 
PESSOA FÍSICA
 ANEXO VI - PLANILHA DE EXECUÇÃO DO PROJETO – 
PESSOA JURÍDICA
 ANEXO VII – PLANILHA DE RECEITA E DESPESA
 ANEXO VIII – TERMO DE RESPONSABILIDADE

VI – Durante o período de inscrições, a Secretaria de Cultura estará 
disponível para dar suporte aos proponentes, de forma facultativa, 
esclarecendo dúvidas e orientando-os antes de protocolarem 
os projetos. Na hora da entrega dos projetos, não será feita 
nenhuma conferência de documentação, já que os envelopes da 
documentação só poderão ser abertos pela Comissão de Projetos 
Culturais, no momento da análise da documentação (primeira 
etapa da avaliação).
VII – O servidor da Secretaria de Cultura que der orientações aos 
proponentes não poderá ser responsabilizado pelo sucesso ou não 
do projeto. Ele será apenas um ponto de apoio aos proponentes 
que tiverem dificuldades na fase de preparação do projeto e no 
momento de conferir a documentação (antes do protocolo).  
VIII - Os projetos não aprovados deverão ser retirados pelos 
proponentes na Secretaria Municipal de Cultura no prazo de 60 
(sessenta) dias da publicação dos resultados. Caso isso não ocorra, 
os mesmos serão incinerados.

3 - DO RECURSO

I - O recurso disponível no orçamento para 2020 é de R$150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais), valor que será distribuído da seguinte 
forma:

a) 2 projetos de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

b) 4 projetos de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) 
c) 4 projetos de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
d) 2 projetos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

II - Caso não haja número suficiente de projetos pré-aprovados 
em alguma categoria, os recursos remanescentes poderão ser 
remanejados conforme disponibilidade e a critério da Comissão 
de Projetos Culturais, observando-se a análise documental e de 
mérito.
III – A Comissão de Projetos Culturais deverá elencar um projeto 
de cada valor para ficar como SUPLENTE para ser contemplado 
em caso de desistência e/ou inviabilidade da execução de projetos 
aprovados. 

4 - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA

I - Pessoa física

a) Cópia da carteira de identidade
b) Cópia do CPF
c) Comprovante de endereço (residência) e de domicílio (certidão 
expedida pelo cartório eleitoral) do proponente no Município de 
Jataí há, pelo menos, 3 (três) anos
d) Certidão negativa de débitos de tributos municipais em nome 
do proponente
e) Certidão negativa de débitos com a municipalidade de todos os 
prestadores de serviços
f) Declaração de compromisso do proponente em aplicar no 
Município de Jataí o mínimo de 50% do orçamento total da 
produção de discos, vídeos, filmes e outras formas de produção 
fonovideográfica
g) Termo de Aceite de todas as pessoas que estarão envolvidas no 
desenvolvimento do projeto 
h) Termo de Anuência do responsável pelo local onde se 
desenvolverá o projeto (Se for em mais de um local, pegar Termo 
de Anuência de todos) 
i) Currículo resumido do proponente
j) Comprovação da prática da atividade cultural correspondente 
por, no mínimo, um ano.

II - Pessoa jurídica

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ
b) Contrato social (se empresa com fins lucrativos); Estatuto e Ata 
da eleição da Diretoria, devidamente registrados em cartório ou 
órgão afim (se entidade sem fins lucrativos)
c) Declaração assinada pelo proponente de que responde pela 
instituição
d) Cópia da carteira de identidade do proponente
e) Cópia do CPF do proponente
f) Certidão negativa de débitos de tributos municipais por parte da 
empresa ou entidade
g) Certidão negativa de débitos com a municipalidade dos 
prestadores de serviços
h) Termo de Aceite de todas as pessoas que estarão envolvidas no 
desenvolvimento do projeto i) Termo de Anuência do responsável 
pelo local onde se desenvolverá o projeto (Se for em mais de um 
local, apresentar Termo de Anuência de todos) 
j) Declaração de compromisso do proponente em aplicar no 
Município de Jataí o mínimo de 50% do orçamento total da 
produção de discos, vídeos, filmes e outras formas de produção 
fonovideográfica;
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l) Relatório da instituição comprovando o exercício de atividades 
culturais por dois anos (no caso de pessoa jurídica com fins 
lucrativos);
m) Relatório da instituição comprovando o exercício de atividades 
culturais por um ano (no caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos).

5 - DOS PROJETOS CULTURAIS

I - Os proponentes deverão prever em sua Planilha de Despesas e 
Receita o custo com Direitos Autorais (se for o caso) e valor a ser 
pago para o elaborador do projeto e para o captador dos recursos 
(se for o caso).
II - Os valores destinados ao pagamento dos itens de elaboração 
de projeto e captação de recursos não poderão ultrapassar a 5% 
(cinco por cento) cada, do valor total do Projeto.
III - No caso de o Projeto implicar cessão de Direitos Autorais, 
deverá ser apresentada a respectiva declaração por parte do(s) 
autor(es) envolvido(s) ou de quem detenha tais direitos, devendo 
constar no orçamento a previsão para o pagamento.
IV - No caso de conservação e restauração de imóveis, deverão ser 
apresentados os respectivos projetos arquitetônicos completos, a 
indicação dos responsáveis técnicos e a autorização do proprietário 
ou responsável pelo imóvel.
V - No caso de intervenção em prédio, monumento, logradouro, 
sítio e demais bens tombados pelo Poder Público, deverá ser 
apresentada autorização dos órgãos competentes de âmbito 
federal, estadual e/ou municipal.
VI - No caso exclusivo de publicação de obras literárias que inclua 
edição, reedição e coedição, deverá ser apresentado o original do 
texto a ser editado.
VII - No caso de publicação de texto em português, deverá, 
obrigatoriamente, apresentar declaração de serviços profissionais 
de um revisor.
VIII - No caso de produções audiovisuais, deverá ser apresentado o 
roteiro e/ou a sinopse e/ou o argumento, a saber:
a) Ficção: Roteiro (com divisão de sequência, cenas e diálogos)
b) Documentário: Pré-roteiro com previsão de estrutura, esboço 
de textos e lista de possíveis depoimentos
c) Animação: Storyboard (ou seja, desenhos com previsão de traço 
e roteiro), com divisão de sequência, cenas e diálogos

IX - Para espetáculos relativos ao segmento de arte cênica 
(teatro, dança, ópera, circo), deverá constar a descrição e o 
desenvolvimento da encenação, abordando aspectos como espaço 
cênico, contexto histórico, época ou local da ação, estrutura 
formal da encenação, gênero, estilo, número de atores, bailarinos, 
performers. Apresentar também informações sobre cenário, 
figurino, iluminação e trilha sonora.
X - No caso de gravação de CD, deverá ser apresentado o CD demo 
com, no mínimo, 03 (três) músicas que estarão no repertório. 
Para a realização de espetáculo ou show, o repertório deverá ser 
previamente definido no projeto.
XI - Para os projetos de gravação de CD e/ou de realização de shows 
ou espetáculos, o orçamento deverá conter a descrição detalhada 
das características do som, palco e iluminação que serão utilizados. 
Para a gravação de CD, deverão conter os preços de gravação por 
faixa, serviços de estúdio (gravação, mixagem, masterização), 
quantidade e formato dos CDs e prensagem (em planilha de 
orçamento fornecida pela Secretaria Municipal de Cultura).
XII - Para projetos que dependam de espaços para a realização, é 
necessária a indicação do local. Se o projeto for aprovado, somente 
será permitida a mudança de espaço de realização do mesmo 

mediante autorização da Secretaria Municipal de Cultura de Jataí.
XIII - Para os projetos do segmento de artes plásticas, o proponente 
deverá apresentar a pessoa do Curador e seu currículo, e também 
um memorial descritivo com foto(s) da(s) obra(s).
XIV - Para Projetos que preveem a distribuição/venda de produtos, 
os preços devem ser mais acessíveis em relação aos preços de 
mercado, registrando-se que o diferencial decorre por ser produto 
beneficiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura.
XV - Os projetos habilitados e aprovados que alcançarem recursos 
deverão obedecer aos prazos, critérios e procedimentos para a 
Prestação de Contas e para a Identificação Visual dos Projetos, de 
acordo com a Lei 2.189/00.
XVI - Em todos os projetos, independente do segmento, os 
proponentes devem apresentar, no mínimo, 02 (dois) orçamentos 
de pesquisa de mercado, relativos aos bens e serviços inseridos 
na Planilha de Despesas e Receita, constante do Projeto proposto. 
Todos os orçamentos de materiais de consumo e de serviços a 
serem prestados por pessoas jurídicas deverão ter assinatura de 
quem os emitiu. Os orçamentos emitidos via e-mail deverão conter 
assinatura digital.

6 - DO JULGAMENTO

I - O julgamento pela Comissão de Projetos Culturais (CPC) dar-se-á 
em 02 (duas) etapas:
 Primeira etapa: Análise da documentação: Nesta pré-
análise, serão observados se os projetos atendem às normas 
constantes neste Edital (item 4). Caso se constate falta de 
documentação e de formulários, o projeto será automaticamente 
INABILITADO. 
 Segunda etapa: Nesta etapa, somente os projetos 
HABILITADOS, ou seja, que estiverem com toda a documentação em 
conformidade com as exigências do Edital (item 4), serão avaliados 
pela Comissão de Projetos Culturais, que, ao final da análise, 
deverá emitir opinião formal, através de PARECER, declarando o 
projeto DEFERIDO OU INDEFERIDO (APROVADO OU REPROVADO), 
por decisão de ACORDÂO do Colegiado. 

II - São critérios de julgamento:

a) Atendimento aos objetivos estabelecidos no Artigo 1º, da 
Lei nº 2.189, de 15 de setembro de 2000 e atendimento ao que 
estabelece este Edital
b) Clareza e qualidade das propostas
c) Qualidade artística e experiência dos realizadores
d) Relevância cultural do projeto para o Município de Jataí
e) Compatibilidade do orçamento apresentado com os valores de 
mercado
f) Correta adequação na relação entre prazos, recursos e pessoas 
envolvidas no projeto
g) Contrapartida social e/ou benefícios sociais e culturais que 
poderão advir da realização do projeto
h) Participação da comunidade, com possibilidade de acessibilidade 
da população de baixa renda
i) Valorização de projetos de ações continuadas que não se 
restrinjam a um evento ou a uma obra
j) Atendimento às áreas culturais com menores possibilidades de 
desenvolvimento    com recursos próprios.  

III - A CPC poderá solicitar ao proponente esclarecimentos sobre 
aspectos que geraram dúvidas por ocasião da análise do projeto, 
devendo essas informações ser prestadas no máximo de 2 (dois) 
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dias. O não cumprimento desse prazo acarretará no cancelamento 
e posterior arquivamento do projeto.
IV - A CPC deverá analisar o quadro dos orçamentos baseando-se 
nos preços de serviços e produtos praticados no mercado.
V - Caso entenda ser adequado, fica outorgada à CPC a decisão de 
fazer o reenquadramento do projeto em outro segmento da Lei 
que mais corresponda à proposta.
VI - A CPC terá 30 (trinta) dias, a contar do primeiro dia após o 
término das inscrições, prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, 
caso haja a autorização do Secretário Municipal de Cultura, para 
concluir os trabalhos e repassar os resultados ao gestor da pasta, 
que, por sua vez, terá 2 (dois) dias úteis para fazer a homologação 
e a divulgação dos referidos resultados, por meio do Diário Oficial 
da Prefeitura de Jataí (www.jatai.go.gov.br).
VII - Os proponentes dos projetos não aprovados na segunda 
etapa do julgamento poderão interpor recurso junto ao Conselho 
Municipal de Política Cultural até o limite de 48 horas após a 
publicação dos resultados.
a) Os proponentes cujos projetos não forem habilitados na primeira 
etapa do julgamento não terão direito à interposição de recurso 
junto ao Conselho.  
VIII – O Conselho Municipal de Política Cultural terá o prazo de até 
15 (quinze) dias corridos, prorrogáveis por mais 15, a partir da data 
do recebimento para analisar as justificativas e julgar os recursos 
impetrados, devendo enviar parecer com a decisão à Secretaria 
Municipal de Cultura. 

7 - DA READEQUAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

I - É facultado ao proponente de projeto cultural o remanejamento 
de valores entre os itens de sua planilha de execução orçamentária, 
desde que devidamente justificado e aprovado pela Secretaria 
Municipal de Cultura, sem que haja alteração do valor total 
pleiteado e aprovado. O remanejamento de itens autorizados 
poderá ser somente dentro das rubricas aprovadas pela Comissão 
de Projetos Culturais.
a) Após a devida autorização, deverá ser entregue a Planilha de 
Readequação Orçamentária (disponível na Secretaria Municipal de 
Cultura) para a inclusão no processo.
II - Os pedidos de prorrogação, de qualquer natureza, deverão ser 
encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, devidamente 
fundamentados e com a verificação dos prazos de encerramento 
da execução dos projetos.
III - A prestação de contas será feita em formulários previamente 
fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme 
estabelece a Lei nº 2.189/00.

8 - DA CONTRAPARTIDA SOCIAL DO PROJETO

I - Os projetos beneficiados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
de Jataí deverão fornecer à Secretaria Municipal de Cultura, a título 
de contrapartida, no mínimo 10% (dez por cento) da quantidade 
total de produtos ou bens culturais, no caso de objetos culturais, 
bem como o mesmo percentual em ingressos ou cortesias, no caso 
de eventos culturais.
II - Quando o objeto for gravação de CD ou apresentação de 
shows, o proponente deverá assinar uma Declaração de Aceite 
concordando em realizar 01 (uma) apresentação em datas e locais 
indicados pela Secretaria Municipal de Cultura.
III - O realizador deverá comunicar à Secretaria Municipal de 
Cultura, com antecedência mínima de 30 dias, a data e o local da 
realização do evento ou lançamento do Projeto.

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Os projetos incentivados por esta Lei deverão, obrigatoriamente, 
conter o termo “Jataí: Incentivo à Cultura” em áudio e em área 
não inferior a 5% da capa de material visual e/ou em tempo não 
inferior a 5 segundos em vídeo, em todas as formas de divulgação.
II - Conforme o Art. 20 da Lei 2.189/00, correndo dolo, fraude, 
desvio ou simulação na aplicação dos incentivos oriundos desta 
Lei, o proponente perderá o direito do usufruto do recurso e arcará 
com o pagamento de multa à Secretaria da Fazenda, no valor 
correspondente a dez vezes o valor total do incentivo, além de 
ter que arcar com as consequências advindas de possíveis outras 
sanções cabíveis ao caso.  

10 – CRONOGRAMA 

02/12/19 a 10/01/20

Período de inscrição das propostas

14/01/20 a 12/02/20 Período de análise das propostas pela 
Comissão de Projetos Culturais 

 14 /02/20 Publicação dos resultados 

15/02 a 18/02 Prazo para impetração de recursos

19/02 a 04/03/20 Período de análise dos recursos pelo Conselho 
Municipal de Política Cultural

05/03/20 Publicação dos resultados dos recursos 

06/03/20 Publicação do resultado final no Diário Oficial 
da Prefeitura de Jataí

10/03/20 Despacho da Secretaria Municipal de Cultura 
para a Secretaria Municipal da Fazenda com a 
relação dos aprovados  

Observação Caso não haja a impetração de recursos o 
resultado oficial será publicado 19/02/20

Jataí, 29 de novembro de 2019.

Marina Silveira Martins
Secretária Municipal de Cultura

ANEXO I
APRESENTAÇÃO DO PROJETO

NOME DO PROJETO: 

PROPONENTE/RESPONSÁVEL: 

ÁREA PRODOMINANTE DO PROJETO: 

PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA?

ANEXO II
REQUERIMENTO DE INCENTIVO FISCAL
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01 TITULO:

02 PROPONENTE/
RESPONSÁVEL:

03 ÁREA 
PREDOMINANTE 

DO PROJETO:

(  ) Literatura (  ) Teatro, dança, circo, ópera

(  ) Artes Plásticas (  ) Folclore e artesanato

(   ) Música (  ) Patrimônio cultural, biblioteca, museus, arquivos e demais 
acervos

(   ) Cinema, vídeo, 
fotografia

04 ENQUADRAMENTO NA LEI DE INCENTIVO À CULTURA

(  )    Incentivo à atividade artística e 
cultural

(   ) Fomento à produção cultural e 
artística

(  )   Preservação e difusão do patrimônio 
artístico, cultural e histórico

(   ) Estímulo ao conhecimento dos bens e 
valores culturais

PE
SS

O
A 

JU
RÍ

DI
CA

05) Entidade:      06) CGC/CNPJ:    

07) Endereço:  
   

08)  Município:     09) UF:   10) CEP:     

11) Telefone:      12) WhatsAap:      

13) Dirigente:     
   

14) Função:

15) E-mail: 16) C.I. /RG (Nº / Data de Emissão / Órgão 
Expedidor)

17)   Direito privado sem fins lucrativos 18)  Direito privado com fins lucrativos

  P
ES

SO
A 

FÍ
SI

CA

19) Nome:    20) CPF:   

21) Endereço:      

22)  Município:      23) UF:   24)  Telefone:     25) WhatsAap:    

26) CEP:      27) CI:     28) Órgão Expedidor: 

29) E-mail

ANEXO III
PROJETO CULTURAL

1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO – Descreva, em termos gerais, o que 
é a proposta, qual o objetivo (ou objetivos), o que se pretende 
realizar e quais os resultados esperados. 

2 – JUSTIFICATIVA – Qual a importância social e cultural do projeto? 

3 – METODOLOGIA – Descreva como o projeto será desenvolvido, 

informando quais os instrumentos e as técnicas a serem utilizados, 
as etapas de execução, a equipe que estará envolvida e outras 
informações, caso julgue necessário.   

4 – PÚBLICO-ALVO – Indique a que público se destina o projeto: 
adultos (incluindo idosos), adolescentes ou crianças, dando 
detalhes dessa indicação.  

ANEXO IV
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO PROJETO

 01- Início da fase de produção (dia, mês e ano) 

02- Término da fase de produção (dia, mês e ano) 

03- Data de início e data de fim da realização da atividade 
cultural (incluir horários)  

 04- Local(is) de realização da atividade cultural 
 

05 - OBS.: Comunicar à Secretaria Municipal de Cultura, através 
de ofício, com 30 dias de antecedência, as datas, horários 
e locais definitivos de realização da atividade cultural, para 
acompanhamento.
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ANEXO V
 PLANILHA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO – PESSOA FÍSICA

Discriminar as principais etapas de execução do projeto

01- Etapa 02 - Duração  03 - Local

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

04- Documentos anexados 

- Pessoa física
a) Cópia da carteira de identidade
b) Cópia do CPF
c) Comprovante de endereço (residência) e de domicílio (certidão expedida pelo 
cartório eleitoral) do proponente no Município de Jataí há, pelo menos, 3 (três) 
anos
d) Certidão negativa de débitos de tributos municipais em nome do proponente
e) Certidão negativa de débitos com a municipalidade dos prestadores de 
serviços/fornecedores
f) Declaração de compromisso do proponente em aplicar no Município de Jataí 
o mínimo de 50% do orçamento total da produção de discos, vídeos, filmes e 
outras formas de produção fonovideográfica
g) Termo de Aceite de todas as pessoas que estarão envolvidas no 
desenvolvimento do projeto 
h) Termo de Anuência do responsável pelo local onde se desenvolverá o projeto 
(Se for em mais de um local, pegar Termo de Anuência de todos) 
i) Currículo resumido do proponente
j) Comprovação da prática da atividade cultural correspondente por, no mínimo, 
um ano

ANEXO V
 PLANILHA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO – PESSOA 

JURÍDICA

Discriminar as principais etapas de execução do projeto

01- Etapa 02 - Duração  03 - Local

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

04 - Documentos anexados (02 vias de cada)
- Pessoa jurídica
a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ
b) Contrato social (se empresa com fins lucrativos); Estatuto e Ata da eleição da 
Diretoria, devidamente registrados em cartório ou órgão afim (se entidade sem 
fins lucrativos)
c) Declaração assinada pelo proponente de que responde pela instituição
d) Cópia da carteira de identidade do proponente
e) Cópia do CPF do proponente
f) Certidão negativa de débitos de tributos municipais por parte da empresa ou 
entidade
g) Certidão negativa de débitos com a municipalidade dos prestadores de 
serviços/fornecedores
h) Termo de Aceite de todas as pessoas que estarão envolvidas no 
desenvolvimento do projeto 
i) Termo de Anuência do responsável pelo local onde se desenvolverá o projeto 
(Se for em mais de um local, apresentar Termo de Anuência de todos) 
j) Declaração de compromisso do proponente em aplicar no Município de Jataí 
o mínimo de 50% do orçamento total da produção de discos, vídeos, filmes e 
outras formas de produção fonovideográfica;
l) Relatório da instituição comprovando o exercício de atividades culturais por 
dois anos (no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos);
m) Relatório da instituição comprovando o exercício de atividades culturais por 
um ano (no caso de pessoa jurídica sem fins lucrativos).

ANEXO VII
PLANILHA DE DESPESAS E RECEITAS  

 
Previsão de despesas a serem cobertas pela Lei de Incentivo Fiscal 2.189/ 2000

01 - Tipo de despesa 02 - Quantidade 03 - Valor em R$

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

04 - Subtotal em R$
 

Previsão de despesas a serem cobertas por outras fontes

05 - Tipo de despesa 06 - Quantidade 07 - Valor em R$
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08 - Subtotal em R$
 

Previsão de receitas

09 - Fonte de receita 10 - Quantidade 11 - Valor em R$

Lei 2.189 / 2000   

Outras leis de incentivo (especificar)   

Patrocínios   

Permutas   

Doações   

Comercialização   

Bilheteria   

Outras fontes (especificar )

     
12 - Previsão total de receita:

13 - Previsão total de despesa:

 
14 - Data do preenchimento e assinatura do proponente

 
X

ANEXO VIII
TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, __________________________________________________, 
portador(a) do RG nº _____________________________, assumo 
todas as responsabilidades relativas à Lei de Direitos Autorais na 
realização do Projeto ____________________________________
_____________________________________________________,
apoiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Jataí. 

Jataí, _______________________________________

_______________________________________
Assinatura – proponente/responsável

LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA DE JATAÍ
LEI Nº 2.189/00

TERMO DE ACEITE DE PARTICIPAÇÃO
Obs.: Este Termo tem que ser feito, individualmente, para todas 
as pessoas que estarão envolvidas no desenvolvimento do Projeto
                                                  
Eu,______________________________________________.
, portador(a) do RG nº____________________, emitido por 
__________________ e do CPF n° __________________________,  
declaro que estou ciente da minha participação como
________________________________________, no 

projeto_____________________________________, que tem 
como proponente _______________________________________
, inscrito no Edital 04/2019, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
de Jataí.

Jataí, _____ de dezembro de 2019.

_______________________________________
Assinatura do participante 

LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA DE JATAÍ
LEI Nº 2.189/00

TERMO DE ANUÊNCIA PARA USO DE ESPAÇOS
Obs.: Se for ocupar mais de um espaço no desenvolvimento do 
Projeto, terá que apresentar Termo de Anuência de todos.  

Eu,_________________________________________, 
portador(a) do RG nº________________________, emitido 
por __________________________________________
___________,  declaro que estou ciente da utilização do 
espaço_______________________________________________, 
que está sob minha responsabilidade, para o desenvolvimento do 
Projeto__________________________________, que tem como 
proponente ____________________________________, inscrito 
no Edital 004/2019, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Jataí.

Jataí, _____ de dezembro de 2019.

_________________________________________
Assinatura do responsável pelo espaço

Superintendência de Comunicação


