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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 175.2019

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

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 na prestação 
de serviços gráficos, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa GRÁFICA OLIVEIRA SANTOS LTDA 
– ME, inscrita no CNPJ sob o n. 03.289.676/0001-35, 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 prestação de serviços gráficos ora 
mencionada, destina-se a confecção de fotos imantadas de 
identificação de militares pertencentes ao 13º BBM, visando 
controle e organização de quadro de distribuição de efetivo da 
respectiva unidade. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo nº 4.826/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a CONFECÇÃO 
DE 09 (NOVE) FOTOS IMANTANDAS PARA QUADRO MURAL, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa GRÁFICA OLIVEIRA SANTOS LTDA – ME, com endereço à 
avenida Brasil, n. 870-A, Centro, Jataí – GO, nos termos da proposta 
de fornecimento de serviços gráficos, apresentada pelo respectivo 
fornecedor, com um valor total de R$ 45,00 (quarenta e cinco 
reais).

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

Jataí, 01 de fevereiro de 2019.

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

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 80.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de prestação de serviço de assistência técnica em 
equipamentos de telecomunicações, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CARLOS CÉSAR DA ROCHA 
PEREIRA FILHO, inscrita no CNPJ sob o n. 11.942.710/0001-57, 
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 prestação de serviço de assistência 
técnica em equipamentos de telecomunicações, destina-se à 
execução e reparo e configuração de placa pertencente à central 
PABX do 13º BBM, visando o restabelecimento dos serviços de 
telefonia da unidade, uma vez que estes, encontravam-se em 
funcionamento parcial, desencadeando, por consequência, 
inúmeros transtornos, quando do desenvolvimento das atividades 
operacionais e administrativas da unidade. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 28107/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
CARLOS CÉSAR DA ROCHA PEREIRA FILHO, com endereço à rua 06, 
n. 180, Sala 01, Jardim América, Rio Verde – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 976,00 (novecentos e setenta e seis reais).
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Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 1 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 176.2019

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

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 materiais hidráulicos, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa REBRACE COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 
03.810.579/0001-46, 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 hidráulicos ora 
mencionada, destina-se a aquisição de tubos em PVC, visando 
utilização em reforma da unidade, bem como de adequação em 
sistema de abastecimento de água para viaturas de combate 
à incêndio do à ser instalada nas dependência do 13º BBM. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
16.327/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
20 (VINTE) TUBO PVC 150MM DEFOFO DN, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa REBRACE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, com 
endereço à avenida Independência, n. 1.382, qd-802, lt-04, 05 e 

06, setor Leste Vila Nova, Goiânia – GO, nos termos da proposta 
de fornecimento de serviços gráficos, apresentada pelo respectivo 
fornecedor, com um valor total de R$ 7.308,00 (sete mil, trezentos 
e oito reais).

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

Jataí, 22 de abril de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita 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 017/2018. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

CBMA CONSTRUÇÕES E 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS 

EIRELI
22.463.415/0001-34 C: 375/2018

TP: 017/2018

                                                                                
Jataí – GO, 10 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

Oficio n°085/2019                              Jataí GO, 10 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$)

10/12/2019 JATAIBL PSB FNAS 60.601-4 33.000,00

Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima

Tesoureira
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 221/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: BANCO BRADESCO S.A
CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12

OBJETO: O presente termo tem como objeto a Contratação 
de Instituição Financeira Pública ou Privada para operar os 
serviços de processamento e gerenciamento de créditos da folha 
de pagamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas 
abrangendo os admitidos durante a vigência e execução do 
contrato da Administração Direta e Indireta do Município de Jataí, 
Estado de Goiás, sem ônus para a Contratante pelo o período de 
vigência.

DATA DE FIRMATURA: 09/12/2019
VIGÊNCIA: 09/12/2019 a 09/12/2024
VALOR GLOBAL: R$ 11.050.000,00 (onze milhões e cinquenta mil 
reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Não haverá nenhuma despesa pública 
na pactuação orçamentária e encargos ao CONTRATANTE, sendo 
que este contrato será realizado sem desembolso para o mesmo, 
inclusive perante terceiros, por eventuais danos que a presente 
permissão possa causar.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregã
o nº 154/2019 – regido pela Lei nº 8.666/93 e pela Lei 10.520/2020, 
conforme consta no processo nº 36.306/2019.

Superintendência de Comunicação


