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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 84.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS 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 
modifi cações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do arti go 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 serviço de assistência técnica em impressora laser, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 09.151.537/0001-27, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fi scal, mediante a apresentação de certi dões negati vas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certi fi cado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação do respecti vo serviço, desti na-se 
à realização de assistência técnica em impressora laser pertencente 
ao guichê do CBMGO, localizada na agência do Vapt-vupt em Jataí, 
visando impressão de documentos ati nentes ao prosseguimento 
das ati vidades de inspeções técnicas e análise de projeto, 
executadas pela unidade, conforme lei 15.802 e normas técnicas. 
A presente contratação está registrada no processo administrati vo 
n. 32450/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 713, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respecti vo fornecedor, com 
um valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

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

Jataí, 19 de setembro de 2019.

www.jatai.go.gov.br Ano 7 | 1592ª Edição | Vigência: 02/12/2019

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

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

Hélio Cristi ano 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 
FORNECIMENTO DE BROCA.”

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 modifi cações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do arti go 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 broca, por 
meio da Fundo Municipal do Meio Ambiente.

CONSIDERANDO que a empresa FERNANDO COMEL & CIA 
LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.540.813/0001-49 apresentou 
orçamento de menor valor, e ati nente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certi dões 
negati vas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a aquisição da peça para o equipamento usado 
no planti o e replanti o de arvores pela equipe da secretaria do 
meio ambiente em diversas praças da cidade como: praça do 
Jardim Goias, praça do cidade jardim II, praça do cohacol 5, praça 
maromba, praça dom Abel, praça setor Jose Herculano, lago Diacui, 
lago JK aquisição está registrada no processo administrati vo nº 
36.963/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratar 
empresa especializada no fornecimento de broca, para atender a 
Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa FERNANDO COMEL & CIA LTDA, com endereço na Rua 
Santo Antônio, nº 306, Jardim Rio Claro, 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: FERNANDO COMEL & CIA LTDA
CNPJ: 09.540.813/0001-49
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Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor Total

94333 1 1 PÇ Broca 800 X 
300 M

600,00 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, 29 de outubro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 82.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE RECARGA DE TONER PARA 
IMPRESSORAS.”

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 serviço técnico de recarga de toner de impressora 
laser, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 09.151.537/0001-27, 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 prestação do respectivo serviço técnico, 
destina-se à realização de recara de toner preto da impressora 
pertencente à Seção Contra Incêndio e Pânico – SECIP do 13º BBM, 
visando impressão de documentos atinentes ao prosseguimento 
das atividades de inspeções técnicas e análise de projeto executadas 
pela unidade. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 28108/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação do 

serviço de 01 (UMA) RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA 
HP, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 713, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 60,00 (sessenta 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
DISPENSA Nº: 51

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

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 perfurador 
de solo, por meio da Fundo Municipal do Meio Ambiente.

CONSIDERANDO que a empresa FERNANDO COMEL & CIA 
LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.540.813/0001-49 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 o equipamento par ser usado no plantio e 
replantio de arvores pela equipe da secretaria do meio ambiente 
em diversas praças da cidade como: praça do Jardim Goias, praça 
do cidade jardim II, praça do cohacol 5, praça maromba, praça dom 
Abel, praça setor Jose Herculano, lago Diacui, lago JK aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 36.517/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratar 
empresa especializada no fornecimento de perfurador de solo, 
para atender a Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
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Empresa FERNANDO COMEL & CIA LTDA, com endereço na Rua 
Santo Antônio, nº 306, Jardim Rio Claro, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Conforme 
segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: FERNANDO COMEL & CIA LTDA
CNPJ: 09.540.813/0001-49

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

16996 1 2 UN Perfurador KWS 2.400,00 4.800,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

4.800,00

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

Jataí, 29 de outubro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 95.2019

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

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 materiais de expediente, por intermédio 
do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 07.563.511/0001-60, 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 expediente, 
destina-se à utilização na Seção de Apoio Administrativo – SAAd, 
visando o respectivo prosseguimento de transações comerciais 
efetuadas pelo Fembom Jataí, especificamente de montagem de 
processos de compra, bem como de demais atividades de apoio 

à atividade fim da corporação, como emissão de documentos 
pertinentes ao desenvolvimento das atribuições constitucionais 
da corporação, bem como de outras, que pela natureza e 
complexidade, guardem relação com o desenvolvimento das 
respectivas ações. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 37759/2019;

DECLARA:

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

N. Ord. Quant. Discriminação Valor 
Unitário

Valor Total

01 02 PCT ETIQUETA ADESIVA 
A-4

R$ 72,00 R$ 144,00

02 03 PCT GRAMPO TRILHO 
PLÁSTICO

R$ 8,80 R$ 26,40

TOTAL R$ 170,40

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, com endereço à avenida Rio 
Claro, n. 990, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, 
apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 
170,40 (cento e setenta reais e quarenta centavos). 

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

Jataí, 04 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 97

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

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

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

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

CONSIDERANDO que a empresa RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA 
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TUBIAS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.769.808/0001-87 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de peças para manutenção na 
moto OOC-6733, visto que a mesma faz parte da frota de nossas 
viaturas e é utilizada nos serviços de fiscalização, acompanhamento 
de passeatas, carreatas, passeios ciclísticos e no deslocamento dos 
Fiscais durante a jornada de trabalho, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 40.842/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS – ME, com 
endereço na Rua Salgado Filho, nº 69, Setor Antena, Jatai-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis 
reais). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS - ME
CNPJ: 07.769.808/0001-87

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

2263 1 1 UN Pastilha de freio 35,00 35,00

9563 2 1 UN Vela de ignição 25,00 25,00

37199 3 1 UN Retentor bengala 120,00 120,00

78710 4 1 UN Pneu diant. 120,00 120,00

82949 5 1 UN Óleo motor 20,00 20,00

83984 6 1 UN Fibra do freio 35,00 35,00

110804 7 1 UN Filtro de ar 25,00 25,00

111619 8 1 PÇ Antena corta 
pipa

16,00 16,00

146470 9 1 UN Bucha da 
balança

65,00 65,00

163606 10 1 UN Relação 95,00 95,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

556,00

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 N. 91.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA 
CARIMBOS.”

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 prestação de serviço de confecção de borracha para 
carimbo automático, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 07.563.511/0001-60, 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 contração de serviço de confecção de 
borracha para carimbo automático, destina-se à manutenção em 
carimbo pertencente ao Comandante da Companhia Operacional 
– COP do 13º BBM, visando utilização em documentos oficiais 
da instituição, necessários ao prosseguimento de rotinas 
administrativas, operacionais e atividades de análise de projetos. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 37829/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contração 
de serviço de confecção de borracha para carimbo automático, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, com endereço à avenida Rio 
Claro, n. 990, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, 
apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 
14,00 (quatorze reais). 

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

Jataí, 04 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
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DISPENSA Nº: 101

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

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 
motocicleta, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA 
TUBIAS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.769.808/0001-87 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o serviço de manutenção na moto OOC-2503, 
visto que a mesma faz parte da frota de viaturas da Superintendência 
Municipal de Trânsito. Uma vez que essa motocicleta e utilizada nos 
serviços de fiscalização, acompanhamento de passeatas, carreatas, 
passeios ciclísticos, nos deslocamentos do Fiscais durante a jornada 
de trabalho, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 40.834/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS - ME, com 
endereço na Rua Salgado Filho, nº 69, Setor Antena, Jatai-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 100,00 (cem reais). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS - ME
CNPJ: 07.769.808/0001-87

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

50645 1 1 SV Revisão geral em 
moto

100,00 100,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

100,00

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 N. 47.2019

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

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 01 (uma) carreta para transporte de 
embarcações, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CALEBE CARRETAS E NÁUTICA 
EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n. 23.645.199/0001-00, 
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 01 (uma) carreta para 
transporte de embarcações, destina-se ao transporte de barcos 
pertencentes à unidade com tamanho de até 6 (seis) metros, 
visando utilização em atividade operacionais e atendimento à 
ocorrências de natureza náutica, devendo apresentar as seguintes 
características: 

- Chassi construído em “U” enrijecido em chapa 13, perfil 100mm; 
- Eixo tubular quadrado com ponteira automotiva, compatível com 
o peso bruto da carreta; 
- 02 Pneus Aro 13 novos, medidas 175/65/13; 
- Paralamas longos sobre a carreta chapa #18;
- 02 Amortecedores; 
- 02 Feixes com capacidade para até 750 kg; 
- 02 Vigotas (berço) em madeira, revestidos com borracha e 
carpetados;
- Biquilha regulável com borracha no modelo carretel ou “Y”; 
- Engate automático para 2500 Kg; 
- 01 Corrente de segurança para engate no automóvel com anilha;
- Para-choque homologado pelo Contran, conforme portaria 190 
do Denatran; 
- Pintura em esmalte sintético com acabamento PU e fundo 
antiferrugem; 
- Parte elétrica completa (chicote elétrico central, 02 lanternas em 
led lacradas, tomada macho 6 pinos). 
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A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 26734/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 01 
(uma) Carreta para Transporte de Embarcações, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa CALEBE CARRETAS E NÁUTICA EIRELI – ME, com endereço 
à avenida Ville, n. 1.844, Residencial Center Ville, Goiânia - GO, 
nos termos da proposta comercial, apresentada pelo respectivo 
fornecedor, com um valor total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 
reais). 

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

Jataí, 17 de julho de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 102

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

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 
motocicleta, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA 
TUBIAS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.769.808/0001-87 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o serviço de manutenção na moto OOC-6733, 
visto que a mesma faz parte da frota de viaturas da Superintendência 
Municipal de Trânsito. Uma vez que essa motocicleta e utilizada nos 
serviços de fiscalização, acompanhamento de passeatas, carreatas, 
passeios ciclísticos, nos deslocamentos do Fiscais durante a jornada 
de trabalho, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 40.843/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS - ME, com 
endereço na Rua Salgado Filho, nº 69, Setor Antena, Jatai-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 100,00 (cem reais). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS - ME
CNPJ: 07.769.808/0001-87

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

46500 1 1 SV Revisão geral em 
moto

100,00 100,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

100,00

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

Jataí, 12 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 94.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE CORDA 6MM.”

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 
corda 06MM vermelha, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 10.578.429/0001-14, 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;
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CONSIDERANDO que a aquisição de corda 06MM vermelha, 
destina-se a realização de nós e amarrações, durante atendimento 
à ocorrências, operações e demais atividades operacionais 
bombeiro militares. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 37758/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de 04 (quatro) KG de Corda 6MM Vermelha, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa MARIA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA, com endereço à 
avenida Veriano de Oliveira Lima, n. 543, Setor Santa Maria, Jataí 
– GO, nos termos da proposta de fornecimento, apresentada pela 
referida empresa, com um valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta 
reais).

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

Jataí, 04 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 103

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

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 
motocicleta, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA 
TUBIAS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.769.808/0001-87 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de peças para a manutenção 
da moto OOC-2503, visto que a mesma faz parte da frota de 

viaturas da Superintendência Municipal de Trânsito. Uma vez 
que essa motocicleta e utilizada nos serviços de fiscalização, 
acompanhamento de passeatas, carreatas, passeios ciclísticos, nos 
deslocamentos do Fiscais durante a jornada de trabalho, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 40.845/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS - ME, com 
endereço na Rua Salgado Filho, nº 69, Setor Antena, Jatai-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 100,00 (cem reais). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS - ME
CNPJ: 07.769.808/0001-87

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

3031 1 1 UN Câmara de ar 30,00 30,00

12981 2 11 UN Relação 95,00 95,00

47919 3 1 UN Bucha da coroa 20,00 20,00

58627 4 1 TB Óleo do motor 20,00 20,00

68760 5 1 UN Fibra de freio 35,00 35,00

68761 6 1 UN Lâmpada de 
farol

30,00 30,00

72290 7 1 PÇ Filtro de ar 25,00 25,00

77335 8 1 UN Pneu traseiro 130,00 130,00

78558 9 1 UN Fibra do freio 
diant.

35,00 35,00

111619 10 1 PÇ Antena corta 
pipa

16,00 16,00

166292 11 1 PÇ Vela de ignição 25,00 25,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

461,00

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

Jataí, 12 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 93.2019

“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 



Ano 7 | 1592ª Edição | Vigência: 02/12/2019 PAG. 8DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

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 parafusos, lixa ferro e disco de corte, 
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 do FGTS;

CONSIDERANDO que a referida aquisição parafusos, lixa ferro 
e disco de corte, destina-se à instalação de placas de sinalização 
em rodovias que cortam o município de Jataí, relativas à atividade 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBMGO, 
conforme normatização da corporação, em cumprimento a Norma 
Administrativa n. 23.2016. A presente contratação está registrada 
no processo administrativo n. 37857/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
parafusos, lixa ferro e disco de corte, conforme descrição abaixo, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. 

N. Ord. Quantidade Discriminação Vl Unitário Vl Total

01 04 UN LIXA FERRO 80 R$ 2,50 R$ 10,00

02 0,14 KG PARAFUSO 
FRANCÊS 5/16X4 ½

R$ 76,23 R$ 10,67

03 01 UN DISCO CORTE 7’’ 
180 MM

R$ 5,50 R$ 5,50

SUBTOTAL R$ 26,17

DESCONTO R$ 3,17

TOTAL ............................................... R$ 23,00

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$ 23,00 (vinte e três reais).

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

Jataí, 04 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 104

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

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

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

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

CONSIDERANDO que a empresa JAVEL VEÍCILOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.247.054/0001-81 apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição peças visando a revisão de 
40.000 (quarenta mil) km, da viatura Saveiro placa PRG-0604. Uma 
vez que este veículo encontra-se ainda na garantia concedida pela 
fábrica, faz se necessário a revisão programada, a fim de garantir 
o bom funcionamento do veículo e também evitar que a garantia 
seja perdida, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 39.126/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JAVEL VEÍCULOS LTDA, com endereço na Rua Jeronimo 
Vilela, nº 920, Vila Sofia, Jatai-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
504,41 (quinhentos e quatro reais e quarenta e um centavos). 
Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: RITA DE CÁSSIA SOARES PEREIRA TUBIAS - ME
CNPJ: 07.769.808/0001-87

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

42917 1 3 UN Fluido de freio 47,88 143,64

45622 2 1 UN Filtro comb. 32,14 32,14

68166 3 1 UN Filtro de ar 
motor

30,93 30,93

72482 4 0,04 UN Graxa 225,60 9,02

102191 5 4 LT Óleo de motor 63,57 254,28

143130 6 1 UN Filtro de óleo 49,40 49,40
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161987 7 1 UN Elemento 39,26 39,26

213969 8 1 UN Parafuso 34,75 34,75

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

89,01

504,41

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

Jataí, 12 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 96.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 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 equipamento de informática tipo 
impressora, 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 equipamento de informática, 
especificamente, de de uma impressora, destina-se à utilização 
pelo Gabinete do Comando da Unidade, visando o respectivo 
prosseguimento de atividades de apoio a atividade fim da 
corporação, como emissão de documentos pertinentes ao 
desenvolvimento das atribuições constitucionais da corporação, 
bem como de outras, que pela natureza e complexidade, guardem 
relação com o desenvolvimento das respectivas ações. A presente 
contratação está registrada no processo administrativo n. 
37757/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de 01 (uma) Impressora Ecotank, 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$ 1.000,00 (um mil reais). 

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

Jataí, 04 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 90.2019

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

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 
materiais odontológicos, utilizados em atividades de assistência 
dentária aos integrantes da unidade, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 21.583.470/0001-03, 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 materiais odontológicos, 
destina-se ao prosseguimento de atividades inerentes à prestação 
de assistência dentária aos integrantes da unidade, bem como 
de seus respectivos dependentes. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 37.839/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
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de materiais odontológicos, conforme descrição abaixo, utilizados 
em atividades de assistência dentária aos integrantes da unidade, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. Ord. Quantidade Discriminação Valor 
Unitário

Valor Total

01 04 BANDEJA LISA 
22X12X1,5

R$ 17,00 R$ 68,00

02 05 PAPEL TOALHA 
1000FL BRANCO

R$ 14,00 R$ 70,00

03 01 CIMENTO 
RESINOSO

R$ 70,00 R$ 70,00

04 01 FLUÍDO P/ 
MOLDAGEM

R$ 89,90 R$ 89,90

05 01 BANDA MATRIZ 
5MM

R$ 2,10 R$ 2,10

06 01 BANDA MATRIZ 
7MM

R$ 2,80 R$ 2,80

TOTAL ........................................ R$ 302,80

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA, com endereço 
à rua Mineiros, n. 1.808, Setor Samuel Graham, Jataí – GO, nos 
termos da proposta de fornecimento, apresentada pela referida 
empresa, com um valor total de R$ 302,80 (trezentos e dois reais 
e oitenta centavos).

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

Jataí, 04 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 72.2019

“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 gêneros alimentícios diversos, 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, de suco destina-se à alimentação de militares 
empenhados em oficina de confecção de equipamentos 
operacionais tipo abafadores, visando utilização durante o 
desenvolvimento das ações pertinentes à deflagração da Operação 
Cerrado Vivo 2019 e demais atividades de prevenção e combate 
à incêndio florestal. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 34563/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de suco e refrigerante, 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$ 44,85 (quarenta 
e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme discriminação 
dos materiais a seguir:

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

01 15 UM SUCO 1L R$ 2,99 R$ 44,85

TOTAL R$ 44,85

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

Jataí, 30 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 61.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES 
GRÁFICAS.”

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);
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CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de prestação de serviços de impressões gráficas, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa PRIME EDITORA GRÁFICA 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 03.508.400/0001-09, 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 prestação de serviços de impressões 
gráficas, destina-se à confecção de 05 (cinco) Livros – Manual 
de Combate à Incêndio Urbano e 05 (cinco) Livros – Manual de 
Prevenção e Combate à Incêndio Florestal, visando utilização em 
palestras, pesquisas, instruções e atividades de aperfeiçoamento 
profissional dos integrantes da unidade, conforme Programa 
de Aperfeiçoamento Profissional anual do CBMGO. A presente 
contratação está registrada no processo administrativo n. 
28668/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para prestação 
de serviços de impressões gráficas de 05 (cinco) Livros – Manual 
de Combate à Incêndio Urbano e 05 (cinco) Livros – Manual de 
Prevenção e Combate à Incêndio Florestal, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
PRIME EDITORA GRÁFICA EIRELI, com endereço à rua 6, n. 135, qd-
09, lt-20, Parque Industrial de Goiânia, Goiânia – GO, nos termos 
da proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, 
com um valor total de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

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

Jataí, 02 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 71.2019

“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 gêneros alimentícios diversos, 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, de pão francês, muçarela, presunto e suco, 
destina-se à alimentação de militares empenhados em oficina de 
confecção de equipamentos operacionais tipo abafadores, visando 
utilização durante o desenvolvimento das ações pertinentes à 
deflagração da Operação Cerrado Vivo 2019 e demais atividades de 
prevenção e combate à incêndio florestal. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 34562/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
pão francês, muçarela, presunto e suco, 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$ 443,26 
(quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), 
conforme discriminação dos materiais a seguir:

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

01 30 UN SUCO 1L R$ 2,99 R$ 89,70

02 15,256 KG PÃO FRANCÊS R$ 9,99 R$ 152,41

03 4,256 KG MUÇARELA R$ 22,99 R$ 97,85

04 5,298 KG PRESUNTO R$ 19,50 R$ 103,31

TOTAL R$ 443,26

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
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 076.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE FERRAGENS E ESTRUTURAS METÁLICAS.”
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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 contratação de empresa especializada no 
fornecimento de ferragens e estruturas metálicas, por intermédio 
do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa FERREIRA FERRO E AÇO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 00.968.008/0001-46, apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de ferragens, ora mencionada, 
destina-se à adequação e montagem de equipamentos para 
a prática de exercícios físicos pelos bombeiros militares, em 
obediência às orientações referentes à prática de Treinamento 
Físico Militar – TFM, conforme Norma Administrativa n. 02 – 
CBMGO. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo nº 35.325/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de ferragens, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 
13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa FERREIRA FERRO E AÇO LTDA, com endereço à avenida 
Consolação, n. 1.265, Setor Industrial Mooca, Jataí – GO, nos 
termos da proposta de fornecimento de ferragens, apresentada 
pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 2.547,65 
(dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco 
centavos).

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

Jataí, 16 de setembro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 172.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 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 de fornecimento de toner compatível com impressora 
HP, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa TECNO COM INFORMÁTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 06.049.744/0001-87, 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 o fornecimento de equipamento de 
informática, destina-se à aquisição de 01 (um) Toner Preto 
compatível com impressora HP, pertencente à Seção Contra 
Incêndio e Pânico – SECIP do 13º BBM, visando impressão de 
documentos atinentes ao prosseguimento das atividades de 
inspeções técnicas e análise de projeto executadas pela unidade. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 32.139/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 01 
(UM) TONER PRETO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa TECNO COM INFORMÁTICA LTDA, com endereço à rua 
Dorival de Carvalho, n. 408, Centro, Jataí - GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 70,00 (setenta 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: 115



Ano 7 | 1592ª Edição | Vigência: 02/12/2019 PAG. 13DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

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

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 pneus, por 
meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa CAIADO PNEUS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 55.330.229/0064-60 apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que solicitação de aquisição de 4 (quatro) pneus, 
visando a substituição dos mesmos da viatura Prisma, placa: NWA 
– 1365, considerando que no momento os pneus não apresentam 
nenhuma segurança para os condutores e passageiros que utilizam 
e referido veículo. Esse veículo e utilizado pelo Superintendente 
para sua locomoção durante o expediente de serviço, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 41.870/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada fornecimento de 4 (quatro) pneus, para 
atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa CAIADO PNEUS LTDA, com endereço na Rua Jerônimo 
Vilela, nº 536, Vila Jardim Rio Claro, Jatai-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 967,60 (novecentos e sessenta e sete reais e sessenta 
centavos). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: CAIADO PNEUS LTDA 
CNPJ: 55.330.229/0064-60

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

1033 1 4 PÇ Pneu 175/65 R14 241,90 241,90

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

967,60

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

Jataí, 20 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

RESOLUÇÕES

Resolução CMS nº 26/2019- CMS                               
  

Jataí, 07 de novembro de 2019.
                                                                          

O plenário do Conselho Municipal de Saúde do município de Jataí, 
em sua reunião ordinária do mês de outubro reconvocada para 
esta data, no uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelas Leis 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142/90 – Lei 
Orgânica da Saúde, Lei Municipal nº 2.883/08 que especifica a 
criação do Conselho Municipal de Saúde de Jataí e Lei Municipal 
nº 4.099/2019 que altera artigos da Lei Municipal 2.883/08, e 
considerando:

1. Que o art. 36 da Lei nº 8.080/1990 estabelece que o processo de 
planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será 
ascendente, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-
se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de 
recursos em planos de saúde e confere aos conselhos de saúde 
a atribuição de estabelecer diretrizes a serem observadas na 
elaboração dos planos de saúde; 
2. O disposto no art. 15 do Decreto 7.508/2011 que define que o 
processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, 
ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se 
as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros, sendo obrigatório para os entes públicos;
3. A Portaria de Consolidação nº 01/2017, que consolida as normas 
sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização 
e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, incluindo o 
estabelecimento de diretrizes para o processo de planejamento no 
âmbito do SUS, definindo as Programações Anuais como um dos 
instrumentos fundamentais para o planejamento;
4. A Resolução CMS – Jataí nº 007/2017 que aprova o Plano 
Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021;
5. A Resolução CMS – Jataí nº 016/2019 que aprova com ressalvas 
a atualização do Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 
2018-2021;
6. A Resolução CMS – Jataí nº 024/2019 que aprova a 2ª Revisão/
Atualização do Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Programação Anual de Saúde de 2020, na forma 
do Anexo 1 dessa resolução.        

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente
_____________________________________________________

Resolução CMS nº 27/2019- CMS      
                         

  Jataí, 07 de novembro de 2019.
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O plenário do Conselho Municipal de Saúde do município de Jataí, 
em sua reunião ordinária do mês de outubro reconvocada para 
esta data, no uso de suas competências regimentais e atribuições 
conferidas pelas Leis 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142/90 – Lei 
Orgânica da Saúde, Lei Municipal nº 2.883/08 que especifica a 
criação do Conselho Municipal de Saúde de Jataí e Lei Municipal 
nº 4.099/2019 que altera artigos da Lei Municipal 2.883/08, e 
considerando:

1. Que inciso IX do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 141 
de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição 
Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados 
anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
em ações e serviços públicos de saúde; e estabelece os critérios 
de rateio dos recursos de transferências para a saúde, normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 
(três) esferas de governo; e considera os investimentos na rede 
física do SUS, incluindo a execução de obras de construção de 
estabelecimentos públicos de saúde como despesas com ações e 
serviços públicos de saúde para efeito da apuração da aplicação 
dos recursos mínimos  estabelecidos;
2. A Portaria GM/MS nº 769 de 17 de junho de 2015 que Aprova o 
Plano de Ação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Estado 
de Goiás e Municípios;
3. O definido no anexo V da Portaria de Consolidação GM/MS 
nº 03 de 28 de setembro de 2017, que trata da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS);
4. A Resolução CMS – Jataí nº 007/2017 que aprova o Plano 
Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021;
5. A Resolução CMS – Jataí nº 13/2019 que aprova o projeto 
de alteração da utilização do imóvel destinado à Unidade de 
Acolhimento Infanto-Juvenil, originalmente acordado, para o 
tipo de estabelecimento de saúde CAPS – AD (Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e Drogas).
6. A Resolução CMS – Jataí nº 016/2019 que aprova com ressalvas 
a atualização do Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 
2018-2021;
7. A Resolução CMS – Jataí nº 024/2019 que aprova a 2ª Revisão/
Atualização do Plano Municipal de Saúde 2018 – 2021;
8. Que o processo a que se refere a Resolução CMS – Jataí nº 
13/2019 está em tramitação, sendo autorizada a mudança de 
objeto dentro trâmite do processo;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o artigo nº 01 da Resolução CMS – Jataí nº 13/2019 
que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º Aprovar o projeto de alteração da utilização do 
imóvel destinado à Unidade de Acolhimento Infanto-
Juvenil, originalmente acordado, para o tipo de 
estabelecimento de saúde CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial) i que atende crianças e adolescentes 
que apresentam prioritariamente intenso sofrimento 
psíquico decorrente de transtornos mentais graves e 
persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso 
de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas 
que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar 
projetos de vida.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente

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 da Dispensa de 
Licitação nº 12/2019. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

CAMPOS ALVES 
ENGENHARIA LTDA

26.755.087/0001-09 C: 112/2019
DL: 012/2019

                       
Jataí – GO, 02 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

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 Convite nº 
10/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará em 
sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

R & D ENGENHARIA 
LTDA

28.092.117/0001-61 C: 095/2019
CV: 10/2019

Jataí – GO, 02 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

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 da Tomada 
de Preços nº 08/2018. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
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LUCIO BOMTEMPO 
ENGENHARIA LTDA

03.147.571/0001-41 C: 248/2018
TP: 08/2018

                                                
Jataí – GO, 02 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

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 
178/2017. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

POSITIVO VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA EIRELI - ME

27.027.590/0001-00 C: 519/2017
P: 178/2017

                                                                                
Jataí – GO, 02 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019
Proc. Adm. Nº 38.437/2019

Às 08h30min do dia 28 de novembro de dois mil e dezenove 
(28/11/2019), a Comissão Permanente de Licitação do Município 
de Jataí, na pessoa de sua presidente Srª. Letícia Franco de Oliveira 
Silva, e demais membros presentes: Luiz Fernando Cabral de 
Araújo e Paula Morgana Rosa Souza dão como iniciada a presente 
sessão pública, cumprimentando todos os presentes. Foi solicitado 
dos representantes das empresas participantes a entrega dos 
envelopes nº 01 e 02, contendo os documentos de habilitação e 
a proposta comercial, exigidos no Edital de Tomada de Preços nº 
05/2019, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo, visando 
à execução da obra de reforma e ampliação do abrigo de resíduos 
sólidos do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, no 
município de Jataí/GO, mediante o regime empreitada por preço 
global, conforme especificações constantes no Edital e anexos.

1. As empresas participantes são as seguintes:

a) SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.915.633/0001-62, representada por seu sócio 
Isidro Mendes Rocha Júnior, inscrito no CPF sob o nº 553.672.915-
20.

2. São licitantes com benefício previsto na LC 123/06 - Da 
Microempresa e empresa de Pequeno Porte:

a) SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.915.633/0001-62, microempresa de acordo com 
declaração constante no Anexo IX;

A Comissão Permanente de Licitação cumpriu a exigência 
estabelecida no item 9.4 do Edital, verificando a inexistência de 
qualquer tipo de sanção que impeça a participação da referida 
empresa no certame ou a sua futura contratação. Posteriormente, 
analisou a documentação constante no envelope nº 01 e aferiu que 
foram atendidos os requisitos de habilitação estabelecidos no item 
7 do Edital.
Todos os documentos em que não havia autenticação, a empresa 
participante apresentou original e cópia para que fossem atestados 
a autenticidade pela comissão, de acordo com o estipulado no art. 
3º, inciso II, da Lei 13.726 de 8 de outubro de 2018. 

3. Empresa habilitada:

a) SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.915.633/0001-62.

Passou-se a abertura dos envelopes de propostas e foram apuradas 
as seguintes propostas, em seu valor global:

a) SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, com valor 
global de R$ 119.801,02 (cento e dezenove mil oitocentos e um 
reais e dois centavos).

Quanto à proposta, foi realizada a análise da documentação 
pela equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento 
Urbano representada pelos engenheiros Diego Cabral Carvalho e 
Karoll Bardhott Soares Almeida de Faria, que constataram que a 
documentação apresentada no envelope Nº 02 – PROPOSTA, está 
de acordo e atende as exigências editalícias da Tomada de Preços 
Nº 05/2019 e do item retromencionado.

Sendo assim, é considerada vencedora da presente licitação a 
empresa SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, com 
valor global de R$ 119.801,02 (cento e dezenove mil oitocentos e 
um reais e dois centavos).

A proposta foi, portanto, considerada apta, por estar dentro dos 
limites e condições previstos no Edital, principalmente quanto ao 
valor máximo estipulado. 

Sem haver mais fatos dignos de nota, foi encerrada a presente 
sessão e lavrada esta Ata, que vai assinada pelos membros da 
Comissão, bem como pelos licitantes presentes.

Abre-se, assim, prazo de 5 dias, a partir da publicação do teor desta 
ata, para eventuais recursos sobre este julgamento. 

Assim, o Presidente da Comissão dá como encerrada a presente 
sessão, manifestando recomendação à Autoridade Superior 
para que faça a Homologação da presente licitação à empresa 
considerada vencedora, caso não haja manifestação de recurso no 
prazo legal.

Comissão de Licitações:

Letícia Franco de Oliveira Silva
Presidente da CPL
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Luiz Fernando Cabral de Araújo
Membro da CPL

Paula Morgana Rosa Souza
Membro da CPL

Equipe técnica da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano:

Diego Cabral Carvalho 
Diretor de Engenharia 

Engenheiro civil

Karoll Bardhott Soares Almeida de Faria
Gerente de fiscalização

Engenheira Civil 

Licitante participante:

SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ sob o nº 22.915.633/0001-62

Isidro Mendes Rocha Júnior

DECRETO Nº 3.578, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Altera representantes titulares do Conselho Superior e Executivo 
da Fundação Educacional de Jataí – FEJ, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam alterados os representantes titulares abaixo 
relacionados: 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
Titular: Arquidânia Lásara Franco Maciel

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ – UFJ
Titular: Amércio Nunes da Silveira Neto

Art. 2º. 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 27 dias do mês de novembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

OFÍCIOS

Oficio n°081/2019                                                                  

Jataí GO, 02 de Dezembro de 2019.

Notificação de Liberação de Recursos Federais

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data do Crédito Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

02/12/2019 JATAIBL MAC FNAS 63584-7 21.900,55
 
Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima
Tesoureira

Processo nº 43025/2019.
Interessado: PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELLI - ME 
Pregão Presencial nº 146/2019, referente à ordem de fornecimento 
nº 6106/2019.

DESPACHO

Veio a conhecimento desta Secretaria, a solicitação de troca de 
marca dos seguintes Itens:

Item 264 - Glicose 50% 10ml Injetável., todos de 1ª qualidade, 
embalagens intactas, deverão constar data da fabricação, validade 
e número do lote do produto validade mínima de 06 meses na 
data da entrega, da marca FARMACE para a marca SAMTEC, sem 
qualquer alteração de qualidade e sem qualquer prejuízo para este 
órgão.
O pedido formulado pela referida empresa apresenta os 
documentos comprovadores para suas pretensões, logo, aparenta 
justificada a solicitação de troca de marca.

Ademais, o pedido acima foi aceito conforme documento emitido 
por Jeovane Martins de Sousa Filho (Diretor Farmácia Hospitalar 
HCSC) e da Sra. Francieli Perdoncini, que avaliou e avalizou a 
possibilidade financeira, econômica e viabilidade técnica do pedido 
de troca de marca. 

Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a devida 
regularização da situação de entrega, devendo ser regularizada o 
cadastro das marcas nas ordens de fornecimento.

Nestes termos, visto a espera dos pacientes na rede municipal 
de saúde, opinamos pela concessão do prazo de 05 (cinco) dias 
corridos para que a empresa regularize a situação perante a 
administração, sob pena de ser penalizada com multa diária sobre 
o prazo acima estipulado.

Jataí, 28 de novembro de 2019.
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Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

PORTARIA SGP Nº. 820                                            

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidora que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora RAFAELLA DA SILVA DOS 
REIS do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS, Símbolo CA-3, passando a mesma a não mais 
pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04.11.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 821                                          

  JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor JOÃO ROBERTO ALVES LOPES 
do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, passando o mesmo 
a não mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 05.11.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 822                                           

 JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex offício, o servidor JOSÉ CARLOS FREITAS COIMBRA 
do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS, Símbolo CA-3, passando o mesmo a não mais 
pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.



Ano 7 | 1592ª Edição | Vigência: 02/12/2019 PAG. 18DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 05.11.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 823                                           

 JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidora que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora RENATA GRACIELA RIBEIRO 
do cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DE 
VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, Símbolo CA-3, passando a 
mesma a não mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21.11.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 824                                            

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidora que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora ROBERTA ASSIS CRUZEIRO 
do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, passando a mesma 
a não mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 25.11.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 836                                            

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE
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I – EXONERAR, ex officio, o servidor JERÔNIMO GOULART VILELA 
do cargo de provimento em comissão de CHEFE TURMAS PARQUES 
E JARDINS, Símbolo CA-3, passando o mesmo a não mais pertencer 
aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 816.                                         

  JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidores que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, os servidores constantes no quadro 
abaixo, dos cargos de provimento em comissão e símbolos 
especificados, passando os mesmos a não mais pertencerem aos 
quadros funcionais do Município.

NOME. CARGO. SÍMB.

DANILO CAMPANHÃ ENCARREGADO DAS FRENTES DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

CA-2

THIAGO DE SOUSA 
FERREIRA

COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS

CA-3

WAGNER LIMA CHAGAS COORDENADOR DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA

CA-3

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 817.                                       

  JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o Servidor adentrou aos quadros funcionais 
efetivos do Município por meio de aprovação em concurso público; 
que o Servidor ocupa cargo de provimento efetivo; que o Servidor 
requereu a sua exoneração; que a exoneração pode ocorrer a 
pedido mesmo em relação aos servidores efetivos desfazendo-se 
o vínculo jurídico entre o mesmo e a Municipalidade, gerando-
se a vacância, tudo nos termos dos artigos 119, 120 e 121 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que houve o pedido de 
exoneração por parte do Servidor;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor APARECIDO VIANA DA CRUZ 
do cargo de provimento efetivo de VIGIA, TAB.1, rompendo-se o 
vínculo jurídico existente entre si e a Municipalidade, gerando-se, 
pois, a vacância do cargo.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01.11.2019, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 818. 

  JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que cargo de comissão, conforme o ditame do 
inciso IX do artigo 3º da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90 
é o que se admite o provimento apenas em caráter provisório, 
destinado a ocupação de função de confiança da mais alta 
hierarquia de cada poder; considerando que a nomeação em 
comissão é feita para os cargos que, em virtude da Lei, sejam de 
livre nomeação e exoneração, isto nos termos do inciso II do artigo 
14 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a exoneração pode 
ocorrer a pedido ou ex officio, desfazendo-se o vínculo jurídico 
entre o servidor e a Municipalidade, gerando-se a vacância, tudo 
nos termos dos artigos 119, 120 e 121 da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90;

RESOLVE:

I - EXONERAR, ex officio, o servidor LEANDRO FERREIRA DOS 
SANTOS, ocupante do cargo de provimento em comissão de 
COORDENADOR DE OBRAS NO CAMPO, Símbolo CDS-4.

II – DETERMINAR, ante a exoneração aqui realizada, que o 
servidor regresse ao seu cargo de origem qual seja: AGENTE DE 
MANUTENÇÃO MECÂNICA II, lotando-o na Secretaria Municipal 
de Gestão e Planejamento: local em que o mesmo deverá 
desempenhar suas funções. 
III - DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.06.2018, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 27 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 819. 

  JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o Servidor adentrou aos quadros funcionais 

efetivos do Município por meio de aprovação em concurso público; 
que o Servidor ocupa cargo de provimento efetivo; que o Servidor 
requereu a sua exoneração; que a exoneração pode ocorrer a 
pedido mesmo em relação aos servidores efetivos desfazendo-se 
o vínculo jurídico entre o mesmo e a Municipalidade, gerando-
se a vacância, tudo nos termos dos artigos 119, 120 e 121 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que houve o pedido de 
exoneração por parte do Servidor;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor ANTONIO ALEXANDRE DE 
ALMEIDA do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS II, TAB.3, rompendo-se o vínculo jurídico existente entre si 
e a Municipalidade, gerando-se, pois, a vacância do cargo.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01.11.2019, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 825.                                           

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Exonera servidores que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, os servidores constantes no quadro 
abaixo, dos cargos de provimento em comissão e símbolos 
especificados, passando os mesmos a não mais pertencerem aos 
quadros funcionais do Município.

NOME. CARGO. SÍMB.

DANIELE LOPES ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS

CDS-6
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THALIA ASSIS BARROS ASSESSOR DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS

CDS-6

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos a partir de 30.11.2019, revogando-se 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Superintendência de Comunicação


