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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 116

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

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 materiais 
de higiene e limpeza, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa JANIO DA SILVA OLIVEIRA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 03.212.767/0001-72 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 materiais 
de higiene e limpeza visando o suprimento de demanda da 
Superintendência Municipal de Trânsito. A importância destes 
materiais para a manutenção e limpeza das salas, pátio, copa 
e banheiros, visando manter o local limpo e mais agradável a 
servidores e contribuintes, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 41.489/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada fornecimento de 4 de materiais de higiene 
e limpeza, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JANIO DA SILVA OLIVEIRA, com endereço na Rua Martins, 
nº 1.469, Vila Fátima, Jatai-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
791,25 (setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos). 
Conforme segue: 
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FORNECEDOR CONTRATADO: JANIO DA SILVA OLIVEIRA 
CNPJ: 03.212.767/0001-72

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

7209 1 10 UN Veja multiuso 3,65 36,50

16819 2 10 UN Flanela 1,90 19,00

48504 3 2 UN Brilha alumínio 3,20 6,40

82960 4 10 UN Pano de chão 4,10 41,00

103357 5 30 UN Desinfetante 2 L 4,50 135,00

135334 6 50 PCT Saco de lixo 30 L 0,33 16,50

140363 7 10 PCT
Papel higiênico 

12x1 folha dupla 
30 metros 

12,95 129,50

162299 8 200 UN Saco de lixo 
100 L 0,75 150,00

162811 9 3 UN Sabão em pó 
1 Kg 6,95 20,85

182991 10 20 UN Água sanitária 
1 L 2,95 59,00

183458 11 5 UN Limpa pedra 11,50 57,50

195641 12 20 UN Limpador 
perfumado 4,25 85,00

202421 13 20 UN Detergente 500 
Ml 1,75 35,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 791,25

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

Jataí, 21 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 117

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

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

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);
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CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de descartáveis, 
por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa J. T. TOSTA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 00.746.849/0001-09 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 descartáveis visando atender 
as necessidades diárias da Superintendência Municipal de Trânsito, 
salientando que estes materiais vão ser usados na dependências 
da copa, da cozinha e dos banheiros. Lembrando que as normas 
técnicas de higiene preconiza o uso de descartáveis para lugares 
de atendimento ao público, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 40.838/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa J. T. TOSTA, com endereço na Rua Capitão Serafim 
de Barros, nº 1.269, Vila Santa Maria, Jatai-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um 
valor total de R$ 517,80 (quinhentos e dezessete reais e oitenta 
centavos). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: JANIO DA SILVA OLIVEIRA 
CNPJ: 03.212.767/0001-72

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

17973 1 6 CX Copo descartáveis 
200 ml - cx 59,80 358,80

68697 2 15 PCT
Papel toalha 

Inter folhas 1000 
unidades 

7,90 118,50

120086 3 10 PCT Colher descartável 
50x1 2,10 21,00

214232 4 30 UN Guardanapo 18x20 0,65 19,50

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 517,80

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

Jataí, 27 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 61

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 6 X 6.”

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

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de locação de tenda 6 
x 6, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa CESAR LUIZ GARCIA TENDAS - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.128.701/0001-85, apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação para locação de tenda 6 x 6, com 
intuito de monta-la na parte externa do pátio do CREAS, para 
realização da festa de encerramento de ano, visando a cobertura 
dos brinquedos que ali serão montados, essa festa visar a 
confraternização dos Servidores e juntamente com mulheres, 
crianças e adolescentes atendidas por esta Instituição, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 43.448/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada no serviço de locação de tenda 6 x 6, para atender o 
Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa CESAR LUIZ GARCIA TENDAS - ME, com endereço na Rua 
Jeronimo Silva, nº 888, Setor Iracema, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 300,00 (trezentos reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: CESAR LUIZ GARCIA TENDAS - ME 
CNPJ: 09.128.701/0001-85

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

120599 1 1 SV Locação de tenda 
6 x 6 300,00 300,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 300,00

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

Jataí, 27 de novembro de 2019.
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 63

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

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 
automotiva, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa ONALDO JOSÉ DA COSTA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.687.917/0001-67, apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação para o serviço de manutenção 
automotiva visando a manutenção corretiva do carro Gran Siena, 
sendo que o mesmo e usado pelo Departamento do Cadastro Único/
Bolsa Família. O mesmo e utilizado para realizar visitas e viagens 
em serviço do CAD ÚNICO, o mesmo encontra parado necessitando 
de reparos e causando transtornos ao setor por não poder realizar 
as visitas aos assentamentos e Bairros afastados, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 42.869/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ONALDO JOSÉ DA COSTA E CIA LTDA, com endereço na Rua 
Joaquim Cândido, nº 1296, Setor Aeroporto, Jataí-GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um 
valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: ONALDO JOSÉ DA COSTA E CIA LTDA 
CNPJ: 04.687.917/0001-67

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

3013 1 1 SV Serviço de mão 
de obra 140,00 140,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 140,00

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

Jataí, 27 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 56

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

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

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

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

CONSIDERANDO que a empresa LUCIONEI SOARES, inscrita no 
CNPJ sob o nº 27.687.501/0001-44 apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de serviço de instalação de aparelho 
de ar condicionado, nas salas do Cadastro Único, onde são realizados 
os atendimentos. No intuito de climatizar o ambiente, visando 
melhores condições de serviço para os servidores e também as 
famílias que procuram atendimento no referido local, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 40.373/2019;

DECLARA:
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Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada na prestação de serviço de instalação de aparelho de 
ar condicionado, para atender o Fundo Municipal de Assistência 
Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa LUCIONEI SOARES, com endereço na Rua PS 16, nº 
325, Setor Portal do Sol, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
540,00 (quinhentos e quarenta reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: LUCIONEI SOARES
CNPJ: 27.687.501/0001-44

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

183767 1 1 SV
Instalação de 

aparelho de ar 
condicionado 

180,00 540,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 540,00

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

Jataí, 08 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 62

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

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 
automotivas, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa ONALDO JOSÉ DA COSTA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.687.917/0001-67, apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação para aquisição de peças automotivas 
visando a manutenção corretiva do carro Gran Siena, sendo que 
o mesmo e usado pelo Departamento do Cadastro Único/Bolsa 
Família. O mesmo e utilizado para realizar visitas e viagens em 
serviço do CAD ÚNICO, o mesmo encontra parado necessitando 
de reparos e causando transtornos ao setor por não poder realizar 
as visitas aos assentamentos e Bairros afastados, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 42.866/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ONALDO JOSÉ DA COSTA E CIA LTDA, com endereço na 
Rua Joaquim Cândido, nº 1296, Setor Aeroporto, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 1.115,05 (um mil, cento e quinze reais e 
cinco centavos). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: ONALDO JOSÉ DA COSTA E CIA LTDA 
CNPJ: 04.687.917/0001-67

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

2777 1 2 UN Tambor de freio 101,83 203,66

63779 2 1 LT Óleo de freio 18,38 18,38

68186 3 1 UN Filtro de ar 30,12 30,12

68601 4 1 UN Elemento Filtro 41,95 41,95

80426 5 1 UN Sapata freio 299,52 299,52

98064 6 5 LT Óleo motor 39,75 198,75

118998 7 2 UN Cilindro roda 118,34 236,68

142130 8 1 UN Filtro de óleo 33,15 33,15

146391 9 1 UN Filtro combustível 22,00 22,00

197896 10 1 UN Higienizador do 
ar condicionado 30,84 30,84

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 1.115,05

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

Jataí, 27 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 156

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 
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CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3ANOS.”

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 renovação de 
certificado digital PF A3 3 anos, por meio da Secretaria Municipal 
de Fazenda.

CONSIDERANDO que a empresa ELINEIA PATRICIA BATISTA 
DE REZENDE, inscrita no CNPJ sob o nº 32.534.583/0001-27 
apresentou orçamento de menor preço, e atinente a necessidade 
de atendimento da situação e também apresentou todas as 
certidões negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, 
da União, Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a renovação de certificado digital PF A3 3 
anos, visando atender a Servidora Rita de Cássia Vilela, para acesso 
ao site da Receita Federal do Brasil. Para autorizar a tramitação 
no Simples Nacional de contribuintes mediante deferimento 
e indeferimento de opção ao regime além de obter a baixa de 
arquivos de arrecadação e movimentação, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 44.121/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no serviço de renovação de certificado 
digital PF A3 3 anos, para atender a Secretaria Municipal de 
Fazenda.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ELINEIA PATRICIA BATISTA DE REZENDE, com endereço 
na Rua Joaquim Caetano, n° 1495, Setor Samuel Graham, Jataí - 
GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado pela 
mesma, com um valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 
Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: ELINEIA PATRICIA BATISTA DE REZENDE
CNPJ: 32.534.583/0001-27

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

200270 1 1 SV Certificado Digital 
E – CPF A3 3 anos 210,00 210,00

Descontos (-) 0,00

Valor Total do Fornecimento 210,00

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

Jataí, 28 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS 111/2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA 
PARA O SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE.”

O Gestor Municipal de Saúde 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 9412/2018;

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 Empresa KOLANTES ETIQUETAS & 
ROTULOS EIRELI – CNPJ 26.092.994/0001-07, apresentou proposta 
de fornecimento com orçamento inferior ao previsto na legislação 
pertinente, bem como apresentou todas as certidões de débitos 
dos tributos federais, estaduais e municipais;

CONSIDERANDO que a administração da saúde pública municipal, 
deverá dar suporte sempre que necessário no quesito de aquisição 
de materiais diversos, dentre ele os de papelaria, a fim de colaborar 
com o bom andamento das tarefas de cada setor;

CONSIDERANDO que o material “Etiquetas Casquinha de Ovo com 
Sequência Numérica 50 x 20 mm”, são de extrema necessidade 
para o uso no departamento de patrimônio, com a finalidade de 
inventariar bens patrimoniais;

CONSIDERANDO que não existe pregão vigente para esse material, 
necessário se faz a aquisição do item através de dispensa de 
licitação;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição 
de “Etiquetas Casquinha de Ovo com Sequência Numérica 50 x 
20 mm” a serem utilizadas no setor de patrimônio na Secretaria 
Municipal de Saúde, nas quantidades e descrições constantes no 
termo referencial e ordem de fornecimento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa Kolantes Etiquetas & Rotulos Eireli inscrita no CNPJ nº 
26.092.994/0001-07, com endereço na Rua Dr. Lineu de Alcantara 
Gil, Parque Industrial, São José do Rio Preto - SP, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, para o 
fornecimento dos materiais conforme segue:
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Nº DESCRIÇÃO QTD UND

KOLANTES ETIQUETAS 
& ROTULOS 
EIRELI CNPJ: 

26.092.994/0001-07

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1

Etiquetas Casquinha 
de Ovo com Sequencia 
Numérica de 100.000 a 
110.000 com Código de 

Barras – 50 x 20 mm.

10.000 UND R$ 0,27 R$ 
2.717,00

TOTAL R$ 
2.717,00

Totalizando a Dispensa Emergencial em R$ 2.717,00 (dois mil e 
setecentos e dezessete reais).
 
Os quantitativos acima apurados correspondem à mera expectativa 
de consumo, não estando a administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.

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

Jataí, 25 de novembro de 2019.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 112/2019

PROCESSO: 412351/2019
CONTRATADA: KOLANTES ETIQUETAS & ROTULOS EIRELI - CNPJ: 
26.092.994/0001-07

OBJETO: Aquisição de material “Etiquetas Casquinha de Ovo com 
Sequência Numérica 50 x 20 mm” para o setor de patrimônio, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Nº DESCRIÇÃO QTD UND

KOLANTES ETIQUETAS 
& ROTULOS 
EIRELI CNPJ: 

26.092.994/0001-07

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1

Etiquetas Casquinha 
de Ovo com Sequencia 
Numérica de 100.000 a 
110.000 com Código de 

Barras – 50 x 20 mm.

10.000 UND R$ 0,27 R$ 
2.717,00

TOTAL R$ 
2.717,00

Assinatura: 25/11/2019
Vigência: 24/02/2020
Valor Total: R$ 2.717,00 (dois mil e setecentos e dezessete reais).
Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO.

Dotação Orçamentária: 10.122.1039.3.3.90.39.00
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS 114/2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 
(01 VAN OU MICRO ÔNIBUS) COM CAPACIDADE PARA 
TRANSPORTAR 15 (QUINZE) PASSAGEIROS SENTADOS, 
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES INSCRITOS NO PROJETO 
REABILITAR, NO MUNICÍPIO DE TRINDADE – GO, ONDE 
PASSARÃO POR TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA VILA 
SÃO BENTO COTTOLENO, NOS DIAS 02/12, 17/12 E 23/12.

O Gestor Municipal de Saúde 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 9412/2018;

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 município necessita locar (01 van ou 
micro ônibus) para transportar 15 passageiros, para atendimentos 
inscritos no Programa Reabilitar para tratamentos especializados 
na Vila São Bento Cottolengo em Trindade – GO, nos dias 02/12, 
17/12 e 23/12; 

CONSIDERANDO que a Empresa Gabriely da Conceição Alves 
03081586100 – CNPJ 27.899.883/0001-70, apresentou proposta 
de serviços com orçamento inferior ao previsto na legislação 
pertinente, bem como apresentou todas as certidões de débitos;

CONSIDERANDO a necessidade urgente na contratação do 
transporte, haja vista, a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe 
de veículo compatível com as necessidades para esta quantidade 
de transporte de passageiros;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada de locação de veículos, para transporte de 
pacientes inscritos no Projeto Reabilitar, no município de Trindade 
– GO, onde passarão por tratamentos especializados na Vila São 
Bento Cotoleno, nos dias 02/12, 17/12 e 23/12.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa Gabriely da Conceição Alves 03081586100 – inscrita 
no CNPJ 27.899.883/0001-70, com endereço na Rua 5, Qd. 11, 
Lt. 16, Parque Industrial, Jataí GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma no valor de R$ 4.800,00 
(quatro mil e oitocentos reais).

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

Jataí, 27 de novembro de 2019.

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



Ano 7 | 1596ª Edição | Vigência: 06/12/2019 PAG. 7DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 114/2019

PROCESSO: 11413/2019
CONTRATADA: GABRIELY DA CONCEIÇÃO ALVES 03081586100 – 
CNPJ: 27.899.883/0001-70

OBJETO: Locação de (01 Van) com capacidade para transportar 
15 (quinze) passageiros sentados, para transporte de pacientes 
inscritos no Projeto Reabilitar, no município de Trindade – GO, 
onde passarão por tratamentos especializados na Vila São Bento 
Cottolengo, nos dias 02/12, 17/12 e 23/12.

Nº DESCRIÇÃO QTD UND

GABRIELY DA CONCEIÇÃO ALVES 
03081586100

CNPJ: 27.899.883/0001-70

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1

Locação de (01 Van) com 
capacidade para transportar 15 
(quinze) passageiros sentados, para 
transporte de pacientes inscritos 
no Projeto Reabilitar, no município 
de Trindade – GO, onde passarão  
por tratamentos especializados na 
Vila São Bento Cottolengo, nos dias 
02/12, 17/12 e 23/12

3 SERV R$ 1.600,00 R$ 4.800,00

Assinatura: 27/11/2019
Vigência: 31/12/2019
Valor Total: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO.
Dotação Orçamentária: 10.122.1039.2062.3.3.90.39.00

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA - FMS 115/2019

DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE EM JATAÍ. 

O Gestor Municipal de Saúde 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 9412/2018;

CONSIDERANDO a impossibilidade momentânea de conclusão 
de procedimento administrativo ordinário nos termos prescritos 
pela Lei nº 8.666/93, a discricionariedade da Administração e a 
necessidade de contratação imediata e direta de empresa para 
fornecimento de materiais para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde em Jataí - GO;

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 as Empresas: JVL Materiais Elétricos 
e Hidráulicos Ltda – CNPJ: 37.588.878/0001-08, apresentou 
propostas de fornecimento com orçamentos inferiores ao previsto 
na legislação pertinente, bem como apresentou todas as certidões 
de débitos dos tributos federais, estaduais e municipais;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios para 
que sejam atendidas todas as demandas dos munícipes, portanto, 
se faz necessário a aquisição dos materiais inéditos no presente 
exercício financeiro, mediante dispensa de licitação em razão do 
valor orçado.

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
“Materiais e ferramentas” para as manutenções das instalações 
dos locais pertencentes à Secretaria de Saúde, nas quantidades 
e descrições constantes no termo referencial e ordem de 
fornecimento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JVL Materiais Elétricos e Hidraulicos Ltda, inscrita no 
CNPJ: 37.588.878/0001-08, com endereço na Rua Itarumã, nº 275, 
Santa Maria, Jataí - GO, nos termos da proposta de fornecimento 
apresentado pela mesma, para a aquisição dos acessórios conforme 
segue:

Nº DESCRIÇÃO QTD UND

JVL MATERIAIS ELÉTRICOS 
E HIDRAULICOS LTDA

 CNPJ: 37.588.878/0001-08

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Torneira para Pia Volta 
Curta UND 2 R$ 45,00 R$ 90,00

2 Chave Philips 3/ 16 x 06 UND 4 R$ 7,00 R$ 28,00

3 Chave Philips 5/ 16 x 06 UND 4 R$ 14,00 R$ 56,00

4 Cadeado UND 4 R$ 17,00 R$ 68,00

TOTAL R$ 242,00

Totalizando a Dispensa Emergencial em R$ 242,00 (duzentos e 
quarenta e dois reais).

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

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

Jataí, 02 de dezembro de 2019.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
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EXTRATO DA DISPENSA – FMS 115/2019

PROCESSO: 42721/2019

OBJETO: Aquisição de “materiais e ferramentas” para manutenções 
das instalações dos locais pertencentes à Secretaria de Saúde.

CONTRATADAS: JVL MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA - 
CNPJ: 37.588.878/0001-08

Nº DESCRIÇÃO QTD UND

JVL MATERIAIS ELÉTRICOS 
E HIDRAULICOS LTDA

 CNPJ: 37.588.878/0001-08

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Torneira para Pia Volta 
Curta UND 2 R$ 45,00 R$ 90,00

2 Chave Philips 3/ 16 x 06 UND 4 R$ 7,00 R$ 28,00

3 Chave Philips 5/ 16 x 06 UND 4 R$ 14,00 R$ 56,00

4 Cadeado UND 4 R$ 17,00 R$ 68,00

TOTAL R$ 242,00

Assinatura: 02/12/2019
Vigência: 29/02/2020
Valor Total: R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais).
Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO.
Dotação Orçamentária: 10.302.1039.2062.3.3.90.30.00

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

CONTRATO NÚMERO: 095/2019
TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: R & D ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 28.092.117/0001-61

OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação da 
Cláusula Décima Primeira do contrato, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada visando à execução da 
obra de construção de uma praça pública, a ser implantada na 
Rua PS 15, Qd.24, no Setor Portal do Sol, em Jataí-GO, conforme 
detalhamentos técnicos constantes do Memorial Descritivo e 
Projetos, necessitando assim atualizar a vigência contratual, 
mediante o entendimento entre as partes, tudo de acordo com 
a justificativa anexa em Processo Administrativo n° 42.778/2019, 
conforme disposto na Lei 8.666/93.

DATA DE FIRMATURA: 29/11/2019
VIGÊNCIA: 30/11/2019 a 30/12/2019
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.1539.1.018-4.4.90.51.00.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Primeiro termo aditivo sendo o 
primeiro aditivo de prazo, fundamentado no art. 57, inciso I, da Lei 
8.666/93, conforme Processo Administrativo nº 12.270/2019, em 
face do contrato nº 095/2019, oriundo do convite nº 010/2019, 
autuado no processo nº 12.270/2019.

_____________________________________________________

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATO NÚMERO: 050/2019
TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: PRIME ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/CPF: 28.331.609/0001-62

OBJETO: O presente aditivo tem como objeto o aumento de 
meta/valor do contrato de execução dos serviços de ampliação 
do CMEI Sílvia Ferreira de Carvalho, sob-regime de execução 
indireta, com empreitada por preço global, conf. detalhamentos 
técnicos constantes do Memorial Descritivo e Projetos em anexo 
ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 
instrumento contratual, necessitando assim atualizar a vigência 
contratual, mediante o entendimento entre as partes, tudo de 
acordo com a justificativa anexa em Processo Administrativo n° 
40.532/2019, conforme disposto na Lei 8.666/93.

DATA DE FIRMATURA: 05/11/2019
VALOR ADITIVADO: R$ 5.883,10 (cinco mil, oitocentos e oitenta e 
três reais e dez centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.365.1239.1.007 – 4.4.90.51.00.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Segundo termo aditivo sendo o 
primeiro de valor, fundamentado no art. 65, §1º da Lei 8.666/93, 
conforme Processo Administrativo nº 28.524/2019, em face do 
contrato nº 050/2019, oriundo da Tomada de Preço nº 22/2018, 
autuado no processo nº 43.888/2018.

_____________________________________________________

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

CONTRATO NÚMERO: 496/2017
TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 37.831.567/0001-10

OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a renovação da 
Cláusula Primeira do primeiro aditivo do contrato de prestação de 
serviço limpeza pública sob regime de empreitada por preço global, 
necessitando assim atualizar a vigência contratual, mediante o 
entendimento entre as partes, tudo de acordo com a justificativa 
anexa em Processo Administrativo n° 39.403/2019, conforme 
disposto na Lei 8.666/93.

DATA DE FIRMATURA: 06/11/2019
VIGÊNCIA: 06/11/2019 a 06/11/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 11.823.972,36 (onze milhões, oitocentos e 
vinte e três mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis 
centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.1539.2.054 – 3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Segundo aditivo contratual, sendo 
a segunda renovação, fundamentado no art. 57, inciso II, da Lei 
8.666/93, conforme Processo Administrativo nº 39.403/2019, em 
face do contrato nº 496/2017, oriundo do Concorrência nº 06/201, 
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autuado no processo nº 54.127/2017.

_____________________________________________________

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATO NÚMERO: 039/2019
TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA
CNPJ/CPF: 04.806.169/0001-94

OBJETO: O presente aditivo tem como objeto o aumento da 
quantidade do item 02 (óleo diesel BS 10) do contrato de aquisição 
de combustível para abastecimento dos veículos das diversas 
Secretarias do Município, no perímetro urbano de Goiânia-GO, 
necessitando assim atualizar o valor contratual, tudo de acordo com 
a justificativa anexa no Processo Administrativo n° 38.990/2019, 
conforme disposto na Lei 8.666/93, respeitando o percentual de 
25%.

VALOR A SER AUMENTADO ATRAVÉS DO ADITIVO

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

2 Óleo Diesel 
BS 10 ALE 750 Litros R$ 3,55 R$ 

2.662,50

DATA DE FIRMATURA: 11/11/2019
VALOR ADITIVADO: R$ 2.662,50 (dois mil, seiscentos e sessenta e 
dois reais e cinquenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.122.2639.2.016 – 3.3.90.30.01.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Primeiro aditivo contratual sendo o 
primeiro aditivo de valor, fundamentado no art. 65, §1º da Lei 
8.666/93, conforme Processo Administrativo nº 38.990/2019, em 
face do contrato nº 039/2019, oriundo do Pregão nº 018/2019, 
autuado no processo nº 41.504/2018.

_____________________________________________________

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

CONTRATO NÚMERO: 398/2018
TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: CAMPO DIESEL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ/CPF: 01.859.604/0001-50

OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação 
da Cláusula Terceira do contrato de aquisição de combustível 
óleo diesel BS 10 e BS 500, com fornecimento parcelado, para 
abastecimento dos veículos das diversas Secretarias do Município, 
sendo que, a licitante deverá fornecer o combustível no tanque 
da prefeitura de Jataí, necessitando assim atualizar a vigência 
contratual, mediante o entendimento entre as partes, tudo de 
acordo com a justificativa anexa em Processo Administrativo n° 
42.073/2019, conforme disposto na Lei 8.666/93.

DATA DE FIRMATURA: 27/11/2019
VIGÊNCIA: 17/12/2019 a 17/04/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.122.2639.2.016-3.3.90.30.00 e 

12.361.1239.2.027-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Primeiro aditivo contratual, sendo 
o primeiro de prazo, fundamentado no art. 57, inciso II, da Lei 
8.666/93, conforme Processo Administrativo nº 42.073/2019, em 
face do contrato nº 398/2018, oriundo do Pregão nº 165/2018, 
autuado no processo nº 40.689/2018.

_____________________________________________________

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

CONTRATO NÚMERO: 005/2019 - JATAIPREVI
TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES DE JATAÍ
CONTRATADA: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 07.945.776/0001-23

OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação da 
Cláusula Segunda do contrato que tem como objeto reforma do 
Terminal Rodoviário de Jataí (principalmente na sua cobertura), 
conforme recursos do Fundo Municipal de Previdência Social 
dos Servidores de Jataí, necessitando assim atualizar a vigência 
contratual, mediante o entendimento entre as partes, tudo de 
acordo com a justificativa anexa em Processo Administrativo n° 
41.783/2019, conforme disposto na Lei 8.666/93.

DATA DE FIRMATURA: 12/11/2019
VIGÊNCIA: 13/12/2019 a 11/02/2020
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Segundo aditivo contratual sendo o 
primeiro de prorrogação, fundamentado no art. 57, inciso I, da Lei 
8.666/93, conforme Processo Administrativo nº 41.783/2019, em 
face do contrato nº 005/2019 - JATAIPREV, oriundo da Tomada de 
Preço nº 01/2019, autuado no processo nº 26.265/2018.

DECRETO Nº 3.582, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 
2019, e dá outras providências.”

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

CONSIDERANDO os feriados dos dias 25 de Dezembro de 2019 
(Natal), e 1º de Janeiro de 2020 (Confraternização Universal), 
ambos em dia de quarta-feira, época em que se comemoram as 
festas Natalinas e do Ano Novo;

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas 
do Município de Jataí nos dias 24/12/2019 e 31/12/2019, ambas as 
datas na terça-feira. 

Parágrafo Único. O “caput” deste artigo não se aplica às atividades 
de emergência do setor público, tais como saúde, limpeza pública e 
outras assim consideradas, que atenderão em sistema de plantão.
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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 06 dias do mês de dezembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Processo nº 43024/2019.
Interessado: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 
Pregão Presencial nº 100/2018, referente à ordem de fornecimento 
nº 5380/2019.

DESPACHO

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

Item 334 - Luva de procedimento tamanho P, caixa c/ 100 unidades. 
Descartável, não estéril, forma ambidestra, em látex íntegro 
e uniforme, comprimento mínimo total  de 24 cm, lubrificada 
levemente com pó bioabsorvível. Atende às exigências da RDC 
n°05 de 15 de fevereiro de 2008 (CA e lote impressos no punho). 
Referência tipo: Supermax / Rubbergold / Descarpack /CREMER / 
EMBRAMAC e ou equivalente, 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 DESCARPACK para a marca LEMGRUBER, 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 Raiane Campos Costa (Almoxarifado Ações Básicas – Policlínica) 
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, 03 de dezembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 44009/2019.
Interessado: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 
Pregão Presencial nº 100/2018, referente à ordem de fornecimento 
nº 5856/2019.

DESPACHO

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

Item 425 - Sonda de aspiração traqueal nº12 - produto 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 
atóxico; esterilizada pelo processo de Óxido de Etileno e embalada 
em Papel Grau Cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; 
dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Ponta arredondada, com 
conector, estéril. Tais orifícios são dimensionados de acordo com 
o calibre de cada sonda, com diâmetros perfeitamente acabados, 
delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se 
apresenta devidamente acabada e afixada um dispositivo conector 
ou válvula em Y. Este dispositivo é capaz de manter estável a fixação 
da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado 
de 50 cm, com conector e tampa ou somente válvula. Embalada 
individualmente em material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. A apresentação deverá obedecer à legislação 
vigente, ANVISA/MS., 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 MARK MED para a marca BIOBASE, 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 Jaqueline Barros Borges (Responsável Técnica da Equipe de 
Fisioterapia 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, 03 de dezembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
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Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 3.249/2019

Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 44009/2019.
Interessado: CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 
Pregão Presencial nº 100/2018, referente à ordem de fornecimento 
nº 5856/2019.

DESPACHO

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

Item 425 - Sonda de aspiração traqueal nº12 - produto 
confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, 
atóxico; esterilizada pelo processo de Óxido de Etileno e embalada 
em Papel Grau Cirúrgico. Em forma de cilindro reto e inteiriço, com 
extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas; 
dotada de dois orifícios distribuídos alternadamente e equidistantes 
de forma a cobrir todo o diâmetro do tubo. Ponta arredondada, com 
conector, estéril. Tais orifícios são dimensionados de acordo com 
o calibre de cada sonda, com diâmetros perfeitamente acabados, 
delimitados e regulares em toda a superfície. A extremidade distal se 
apresenta devidamente acabada e afixada um dispositivo conector 
ou válvula em Y. Este dispositivo é capaz de manter estável a fixação 
da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de 
qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de 
substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, comprimento aproximado 
de 50 cm, com conector e tampa ou somente válvula. Embalada 
individualmente em material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. A apresentação deverá obedecer à legislação 
vigente, ANVISA/MS., 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 MARK MED para a marca BIOBASE, 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 Jaqueline Barros Borges (Responsável Técnica da Equipe de 
Fisioterapia 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, 03 de dezembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

_____________________________________________________

Processo nº 43804/2019.
Interessado: COMERCIAL GOIS EIRELI - ME 
Pregão Presencial nº 041/2019, referente à ordem de fornecimento 
nº 5387/2019.

DESPACHO

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

Item 6 - Bota de PVC, com C.A. impermeável. Branca, Tamanho: 
Nº 35. CANO: Comprimento de 12cm a16 cm, Espessura de 
2,6mm. SOLADO: ranhuras 9,7mm no salto. Resistente a sangue, 
gordura, fungos, bactérias, ácidos, óleos, solventes e graxa., 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 BRACOL para a marca 
MARLUVAS, sem qualquer alteração de qualidade e sem qualquer 
prejuízo para este órgão.

Item 8- Bota de PVC, com C.A. impermeável. Branca, Tamanho: 
Nº 37. CANO: Comprimento de 12cm a16 cm, Espessura de 
2,6mm. SOLADO: ranhuras 9,7mm no salto. Resistente a sangue, 
gordura, fungos, bactérias, ácidos, óleos, solventes e graxa., 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 BRACOL para a marca 
MARLUVAS, sem qualquer alteração de qualidade e sem qualquer 
prejuízo para este órgão.

Item 11- Bota de PVC, com C.A. impermeável. Branca, Tamanho: 
Nº 40. CANO: Comprimento de 12cm a16 cm, Espessura de 
2,6mm. SOLADO: ranhuras 9,7mm no salto. Resistente a sangue, 
gordura, fungos, bactérias, ácidos, óleos, solventes e graxa., 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 BRACOL para a marca 
MARLUVAS, sem qualquer alteração de qualidade e sem qualquer 
prejuízo para este órgão.

Item 14- Bota de PVC, com C.A. impermeável. Branca, Tamanho: 
Nº 43. CANO: Comprimento de 12cm a16 cm, Espessura de 2,6mm. 
SOLADO: ranhuras 9,7mm no salto. Resistente a sangue, gordura, 
fungos, bactérias, ácidos, óleos, solventes e graxa, 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 BRACOL para a marca MARLUVAS, 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 
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por Monique Pereira  da Costa (Gerente do Centro de Atenção 
Psicossocial) 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, 05 de dezembro de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 61/2019

PROCESSO: 11482/2019
ASSUNTO: REMISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CONTRIBUINTE: JULIA SILVA LIMA

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

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte JULIA SILVA LIMA, inscrito  no  CPF 
sob o nº369.098.401-78, nos termos do § 5º do art. 220, da Lei 
nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que instituiu 
o Código Tributário Municipal, a fim de que não possa alegar 
ignorância dos fatos. Conforme Acórdão nº 355/2019 -JRF, que o 
seu intento foi DEFERIDO. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e dezenove (05/12/2019).

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

-Contencioso Fiscal-

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 626/2019

PROCESSO: 16626/2019
ASSUNTO: REMISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CONTRIBUINTE: DIVINO PINTO

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

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte DIVINO PINTO, inscrito  no  CPF 
sob o nº 805.588.441-20, nos termos do § 5º do art. 220, da Lei 
nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que instituiu 
o Código Tributário Municipal, a fim de que não possa alegar 
ignorância dos fatos. Conforme Acórdão nº 349/2019 -JRF, que o 
seu intento foi DEFERIDO. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e dezenove (05/12/2019).

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

-Contencioso Fiscal-
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 62/2019

PROCESSO: 35071/2019
ASSUNTO: REMISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CONTRIBUINTE: JOSE ODIR DOS SANTOS DIAS

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

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte JOSE ODIR DOS SANTOS DIAS, 
inscrito  no  CPF sob o nº 444.226.520-87, nos termos do § 5º do 
art. 220, da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, 
que instituiu o Código Tributário Municipal, a fim de que não possa 
alegar ignorância dos fatos. Conforme Acórdão nº 354/2019 -JRF, 
que o seu intento foi DEFERIDO. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e dezenove (05/12/2019).

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

-Contencioso Fiscal-

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 607/2019 

Processo n°: 1022/2019
Assunto: Auto de Infração nº 107/2018
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Interessado: CLODOILDES DIVINO FREITAS ME

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

RESOLVE:

Na forma do parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data da ciência deste edital, a  importância de R$1.067,82 (mil e 
sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos). , a ser acrescida 
dos encargos legais, incidentes até a data do efetivo pagamento 
contados da consolidação do débito, ou dentro do prazo, 
apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de Recursos 
Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário Municipal, 
conforme Decisão de nº  2188/2019, que julgou procedente o 
Auto de Infração de n° 107/2018, consequência de revelia. 

Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e consequentes 
despesas judiciais.

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e dezenove (05/12/2019).

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

-Contencioso Fiscal-
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 608/2019 - JRF

Processo n°: 47618/2018
Assunto: Auto de Infração nº 87/2018
Interessado: CLINICA SANTÉ ODONTOLOGIA EIRELI-ME

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

RESOLVE:

Na forma do parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data da ciência deste edital, a  importância de R$3.939,66 (três 
mil e novecentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos). 
, a ser acrescida dos encargos legais, incidentes até a data do 
efetivo pagamento contados da consolidação do débito, ou dentro 
do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de 
Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº  2189/2019, que julgou 
procedente o Auto de Infração de n° 87/2018, consequência de 
revelia. 

Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e consequentes 

despesas judiciais.

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos cinco dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e dezenove (05/12/2019).

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

-Contencioso Fiscal-

AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 159/2019

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a todos 
interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na 
forma presencial, do tipo menor preço por item, visando REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE 
USO HOSPITALAR E OUTROS CONGÊNERES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS 
(UNIDADES BÁSICAS, ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS) DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, disponível no 
site da Prefeitura.

Abertura: 19/12/2019 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br Fone: (64) 3606-3643

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS
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Superintendência de Comunicação


