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AVISOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do ti po menor preço por item, tendo 
por objeto aquisição de materiais de consumo e contratação 
de serviços para realização dos Circuito de Corrida de Rua das 
Águas Termais de Jataí/GO, conforme quanti tati vo e demais 
especifi cações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 06/01/2020 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

DECRETO Nº 3.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Decreta ponto facultati vo nos dias 23, 24, 30 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;

CONSIDERANDO o Decreto nº 9.577 de 12 de dezembro de 2019 
do Estado de Goiás, que decretou ponto facultati vo nas reparti ções 
públicas do Poder Estadual nas datas de 23, 24, 30 e 31 de 
dezembro. 

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultati vo nas reparti ções públicas 
do Município de Jataí nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro de 
2019, vésperas de natal e ano novo respecti vamente; 
Parágrafo Único. O “caput” deste arti go não se aplica às ati vidades 
de emergência do setor público, tais como saúde, limpeza pública e 
outras assim consideradas, que atenderão em sistema de plantão.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto 
Municipal nº 3.582 publicado na data de 06 de dezembro de 2019.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrati vo, 
aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3581/2019, de 04 de dezembro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências conti das na 
Resolução Normati va n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Arti go 1º - Fica nomeado o servidor LÁZARO DIVINO CARVALHO, 
que exerce o cargo de Superintendente de Vias Públicas, para 
exercer a função de Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
018/2019; consequência da modalidade de licitação ti po PREGÃO 
nº 165/2019, tem como objeto a contratação de empresa visando 
o fornecimento eventual e futuro de materiais de construção, 
sendo areia grossa, brita 0 e cimento comum, a serem fornecidos 
sob demanda, visando a execução e recuperação de meios-fi os 
das vias públicas, os quais serão executados de forma direta pelo 
Município, através de servidores da Secretaria de Obras. Devendo o 
Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefí cios 
e economia para o Município, bem com zelar pela fi el observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normati va nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substi tuto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normati va;
III – zelar pela fi el execução do contrato, uti lizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempesti vamente, a fi m de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, difi culdade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identi fi cação dos elementos impediti vos do exercício 
da ati vidade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fi ns do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste arti go, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fi scais;
VI - atestar, no verso das notas fi scais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fi scal e no 
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contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 

objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3581 do dia 04/12/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 04 de dezembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3585/2019, de 10 de dezembro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:
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Artigo 1º - Fica nomeado o servidor BHRUNNA TACAUANA RIBEIRO, 
que exerce o cargo de Executora administrativa I do Contrato n° 
222/2019 consequência da modalidade de licitação tipo CONVITE 
15/2019, o objeto do presente Projeto Básico visa a estabelecer 
os critérios e diretrizes para contratação de empresa do ramo, 
visando à implantação de ornamentação e iluminação natalina na 
Praça Tenente Diomar Menezes e Av. Goiás, pelo PROJETO SONHO 
DE NATAL 2019, fazendo observar o cumprimento, pela contratada, 
das regras previstas no instrumento contratual, buscando os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia 
para o Município, bem com zelar pela fiel observância dos 
preceitos da Lei 8.666/93, Lei 13.019/2014, Decreto Municipal nº 
2.535/2017, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 

conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
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regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Este Decreto n° 3585 do dia 10/12/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 10 de dezembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 95

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 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 no fornecimento de materiais de limpeza, por 
meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ROSALINA MARIA DE MORAES 
SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.161.820/0001-70 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 estes materiais de higiene e limpeza é 
de suma importância para manutenção dos locais de trabalho, 
considerando que é um órgão que trabalha diretamente com 
o público, necessitando repor equipamentos primários na 
higienização dos locais de atendimento e do pátio de acesso as 
salas dos departamentos, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 39.029/2019;

DECLARA:

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

empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA, com endereço na 
Rua Jose Pereira Rezende, nº 384, Centro, Jatai-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 86,48 (oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos). 
Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA
CNPJ: 14.161.820/0001-70

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

202433 1 2 UND Balde 12,74 25,48

164540 2 2 UND Rodo plástico 
60 cm

18,00 36,00

204598 3 2 UND Vassoura de 
plástico 

12,50 25,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

86,48

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

Jataí, 22 de outubro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3584/2019, de 09 de dezembro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor IDENILSON RODRIGUES 
MORAIS, que exerce o cargo de Diretor da divida ativa e 
contencioso fiscal, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 
221/2019; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
PRESENCIAL nº 154/2019, 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. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados 
no ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem 
com zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, Lei 
10.520/2002, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :
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Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 

cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.
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Artigo 4º - Este Decreto n° 3584 do dia 09/12/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 09 de dezembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 33

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

O Diretor Executivo do Jataí - Previ, 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 em serviços gráficos, por meio 
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa TIPOGRAFIA UNIÃO LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.311.710/0001-68 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 atendendo à solicitação da Enfermeira 
Coordenadora do ESF DR. Gilberto Inácio Cardoso, a qual solicitou 
por meio de um Oficio a confecção de blocos para pericias 
médicas, sendo que os mesmos são utilizados diariamente pelo 
médico que realiza pericias para o Município. Sendo o Jataí Previ o 
responsável por encaminhar esses blocos a Instituição que realiza 
as pericias, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
45.259/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada na confecção de blocos copiativos em 
3 (três) vias tamanho A4, para atender ao Fundo Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Jataí.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa TIPOGRAFIA UNIÃO LTDA, com endereço na Rua Rui 
Barbosa, nº 1.126, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
750,00 (setecentos e cinquenta reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: TIPOGRAFIA UNIÃO LTDA
CNPJ: 02.311.710/0001-68

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

214371 1 30 SV Blocos 
copiativos em 
3 vias tamanho 
A4 

25,00 750,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

750,00

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

Jataí, 10 de dezembro de 2019.

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

Altamiro Moreira de Souza 
Diretor Executivo Jataí-Previ

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 35

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL COM LONA COM ESTRUTURA 
MEDINDO 2,00 X 1,5 M. ”

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 confecção de painel 
com lona com estrutura medindo 2,00 x 1,5 m, por meio do Fundo 
Municipal de Defesa do Consumidor.

CONSIDERANDO que a empresa DAIANI CANDIDA MORAES 
NASCIMENTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.493.304/0001-30 
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 solicitação de confecção de painel em lona 
medindo 2,00 x 1,5 m, para a sede do Procon Jataí. O material é 
necessário para a utilização em eventos e entrevistas realizadas pela 
Instituição, vale salientar que o mesmo tem objetivo de informar e 
comunicar os consumidores que frequentam o local, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 45.324/2019;
 



Ano 7 | 1602ª Edição | Vigência: 16/12/2019 PAG. 7DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de especializada no serviço de confecção de painel com lona com 
estrutura medindo 2,00 x 1,5 m, para atender ao Fundo Municipal 
de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO - ME, com 
endereço na Avenida Joaquim Cândido, nº 1.191, Setor Antena, 
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: DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO - ME
CNPJ: 17.493.304/0001-30

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor Total

130306 1 1 SV Painel em lona 
com estrutura 
2,00 x 1,5 

300,00 300,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

300,00

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

Jataí, 10 de dezembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 98

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

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 
expediente, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa MARILEI DA SILVA - ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 19.854.630/0001-51 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 presente aquisição tem como objetivo 
atender a demanda de material de expediente para as necessidades 
da Superintendência Municipal de Trânsito. Visto que a mesma 
realiza um número elevado de atendimentos, desta forma, usa-
se materiais diversos de escritório, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 40.828/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de materiais de 
expediente, para atender a Superintendência Municipal de 
Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa MARILEI SILVA - ME, com endereço na Praça da Bandeira, 
nº 4, Centro, Jatai-GO, nos termos da proposta de fornecimento 
apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 1.558,65 
(um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco 
centavos). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: MARILEI DA SILVA – ME 
CNPJ: 19.854.630/0001-51

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

78 1 2 CX Grampo para 
grampeador 

3,20 6,40

1481 2 5 UN Corretivo liquido 1,10 5,50

44499 3 5 UN Grampeador 
médio

11,00 55,00

49365 4 60 UN Papel A4 resma 16,90 1.014,00

51724 5 50 UN Caneta azul 0,79 39,50

56431 6 20 UN Marca texto 
amarelo 

1,10 22,00

119614 7 1 CX Clipes 3/0 c/500 
galvanizado 

9,00 9,00

126594 8 5 UN Perfurador 
médio 

13,90 69,50

136477 9 5 UN Papel Canson 20 
folhas 

7,00 35,00

169236 10 1 CX Clipes 6/0 9,00 9,00

187628 11 20 UN Pasta em L fume 0,60 12,00

214126 12 1 UN Classificadora 
de papel tipo 
bandeja 3 
andares 

38,00 38,00

214127 13 15 UN Clipe macho-
fêmea (trilho 
metal)

6,15 92,25

214128 14 5 UN Tesoura de 
ponta (grande)

8,00 40,00

214129 15 5 UN Estilete 1,40 7,00

214130 16 5 UN Agenda de 
espiral 2020

13,00 65,00

214131 17 50 UN Caneta preta 0,79 39,50

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

1.558,65

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
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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

DISPENSA Nº: 68

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

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 seguro de 
automóvel, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa PORTO SEGURO CIA DE 
SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 61.198.164/0001-60, 
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 a solicitação de serviço de seguro de veículo, 
visando assegurar o novo automóvel adquirido para auxiliar os 
Visitantes e o Supervisor do Programa Primeira Infância no SUAS. 
Como r referido veículo e utilizado para a realização de visitas, faz 
se necessário um seguro visando uma segurança maior ao novo 
patrimônio da Instituição, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 45.001/2019;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, com endereço 
na Avenida Rio Branco, nº 1485, Campo Elíseos, São Paulo-SP, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 1.204,70 (um mil, duzentos e quatro 
reais e setenta centavos). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
CNPJ: 61.198.164/0001-60

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor Total

19513 1 1 SV Seguro de 
Automóvel 

1.204,70 1.204,70

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

1.204,70

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

Jataí, 09 de dezembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 120

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DOS FISCAIS DE TRÂNSITO.”

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 capacitação dos 
Fiscais de Trânsito, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa DE ANGELIS ASSESSORIA 
& PROJETOS DE TRÂNSITO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.873.357/0001-38 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 Resolução 766/2018 do CONTRAN que 
estabelece que todos os condutores de veículos pertencentes a 
órgãos de segurança pública e as forças armadas e auxiliares terão 
ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de 
prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do 
CONTRAN. Baseado nesta Resolução a Superintendência Municipal 
de Trânsito, realizará a capacitação dos seus 18 (dezoitos) Fiscais 
de Trânsito, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 45.291/2019;



Ano 7 | 1602ª Edição | Vigência: 16/12/2019 PAG. 9DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no serviço de capacitação dos Fiscais de 
Trânsito, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa DE ANGELIS ASSESSORIA & PROJETOS DE TRÂNSITO 
LTDA, com endereço na Rua Caragoata, nº 115, Setor dos Afonsos, 
Aparecida de Goiânia-GO, nos termos da proposta de fornecimento 
apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 9.800,00 (nove 
mil e oitocentos reais). Conforme segue: 

FORNECEDOR CONTRATADO: DE ANGELIS ASSESSORIA & PROJETOS DE 
TRÂNSITO LTDA 

CNPJ: 10.873.357/0001-38

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

214372 1 1 SV Especialização 
para Condutores 
de Veículos de 
Emergência 

9.800,00 9.800,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

9.800,00

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

Jataí, 10 de dezembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 34

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PVC COM CORDÃO. ”

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 confecção de 
crachás PVC com cordão, por meio do Fundo Municipal de Defesa 
do Consumidor.

CONSIDERANDO que a empresa WANDER COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.285.937/0001-89 
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 solicitação de confecção de crachás para 
os Servidores do Procon Jataí. A aquisição e necessária para 
a organização e controle de cargos e funções dos Servidores, 
visto que os mesmos se encontram sem o referido material de 
identificação, sendo assim faz se necessário por meio desta 
solicitação a autorização para a compra do referidos itens, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 41.109/2019;
 
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
especializada no serviço de confecção de crachás PVC com cordão, 
para atender ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, com endereço na Rua 
Zeca Lopes, nº 464, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
117,00 (cento e dezessete reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: WANDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.285.937/0001-89

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

214146 1 9 SV Confecção 
Crachás frente 

13,00 117,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

117,00

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

Jataí, 13 de novembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

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 
145/2015. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

OI S.A 76.535.764/0001-43          Aditivo nº 04;
      Pregão: 145/2015

                                                                                
Jataí – GO, 16 de dezembro de 2019.
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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 17/2018. 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          Aditivo nº 01;
         TP: 017/2018

                                                                               
Jataí – GO, 16 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

ERRATA CONTRATUAL

ERRATA de Aditivo Contratual de Valor que entre si celebram o 
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 
DO ESTADO DE GOIÁS – FEMBOM JATAÍ, e a empresa VÓLUS 
TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o n. 03.817.702/0001-50, frente ao Contrato 
número: 02/2018, oriundo da licitação na modalidade Adesão a 
Ata de Registro de Preço n. 73.2017, possui um erro material na 
Cláusula Primeira, na forma abaixo:

ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem como objeto, o aumento do valor do 
Primeiro Aditivo Contratual, referente ao Contrato n. 02.2018 – 13º 
BBM, em 25% (vinte e cinto por cento), obedecendo a distribuição 
abaixo, de que trata a Cláusula Primeira, referente a prestação de 
serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções 
preventivas e corretivas, serviço de guincho, fornecimento de 
óleo, lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários a 
manutenção de veículos e maquinários pertencentes a frota do 13º 
Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, conforme especificações 
descritas em Termo de Referência.

Item Descrição Quantidade 
Veículos 
maquinários

Valor Aquisição 
de Peças

Valor de 
Aquisição 
de Óleo e 
Lubrificantes

Valor para 
Serviços

Soma (R$)

01 Contratação 
de empresa 
para prestação 
de serviço de 
gerenciamento 
eletrônico e 
controle de 
manutenções 
preventivas e 
corretivas, serviço 
de guincho, 
fornecimento de 
óleo, lubrificantes, 
pneus, peças e 
demais insumos 
necessários a 
manutenção 
de veículos e 
maquinários 
pertencentes à 
frota do 13º BBM

25 R$ 13.750,00 R$ 10.000,00 R$ 1.250,00 R$ 25.000,00

LEIA-SE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente aditivo tem como objeto, o aumento do valor do 
Contrato n. 02.2018 – 13º BBM, em 25% (vinte e cinto por cento), 
obedecendo a distribuição abaixo, de que trata a Cláusula Primeira, 
referente a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico 
e controle de manutenções preventivas e corretivas, serviço de 
guincho, fornecimento de óleo, lubrificantes, pneus, peças e demais 
insumos necessários a manutenção de veículos e maquinários 
pertencentes a frota do 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
conforme especificações descritas em Termo de Referência.

Item Descrição Quantidade 
Veículos 
maquinários

Valor 
Aquisição de 
Peças

Valor de 
Aquisição 
de Óleo e 
Lubrificantes

Valor para 
Serviços

Soma (R$)

01 Contratação de 
empresa para 
prestação de serviço 
de gerenciamento 
eletrônico e controle 
de manutenções 
preventivas e 
corretivas, serviço de 
guincho, fornecimento 
de óleo, lubrificantes, 
pneus, peças e demais 
insumos necessários 
a manutenção de 
veículos e maquinários 
pertencentes à frota do 
13º BBM

25 R$ 13.750,00 R$ 1.250,00 R$ 10.000,00 R$ 25.000,00

 
AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PERMANECEM 
INALTERADAS.

Jataí - GO, 02 de dezembro de 2019.

HÉLIO CRISTIANO DO CARMO – TENENTE CORONEL BM
Gestor Fembom Jataí

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 011/2019

PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DISPENSADO 
Processo nº 31873/2019
Fonte de Recursos: Não haverá repasse de verbas. 
Total de Recursos: Não haverá repasse de verbas 

Objeto: consecução de finalidade de interesse público e recíproco, 
com cessão de servidores com ônus para o cedente, visando 
auxiliarem na prestação de serviços na entidade atinente ao 
atendimento às crianças e adolescentes de 06 a 16 anos em 
vulnerabilidade social através das atividades educacionais, 
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culturais, artísticas e sociais, promovendo situações de construção 
de conhecimento pessoal, social de forma solidária e participativa.

Justificativa: o Acordo de Cooperação constitui o meio pelo qual 
são formalizadas parcerias entre a Administração Pública e as 
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, que não envolvem a transferência 
de recursos financeiros, visto que a parceria envolve cessão de 
servidores públicos para auxiliarem na prestação à entidade. 

Fundamento legal: Artigo 29 da Lei 13.019/2014 e suas alterações.
Publicação: Conforme art. 32 §1º da Lei 13.019/2014 e §2º: Abre o 
prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação para impugnação 
a esta justificativa.

Concedente: Prefeitura Municipal de Jataí.
CNPJ: 11.887.915/0001-87
Proponente: ASSOCIAÇÃO AMOR E ARTE
CNPJ: 20.161.236/0001-17.
Autorização Proc. nº: 31873/2019.

Publique-se:

Jataí-GO, 16 de dezembro de 2019.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal

PROCESSO Nº 37.930/2019
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 009/2019

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2019

TERMO DE ADESÃO/HOMOLOGAÇÃO
 

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preço nº 009/2019 do 
Município de Trindade - Goiás visando a futura aquisição de 
insumos e produtos para demarcação viária, firmada com a 
empresa Comercial Góis Eireli – ME.

O Prefeito do Município de Jataí - GO, no uso das atribuições e 
com fundamento nas leis 10.520/2001, 8.666/93 e Decreto 
Federal Nº 7.892/13, e manifestação positiva através de parecer da 
procuradoria jurídica e da Controladoria deste Município, resolve 
HOMOLOGAR a Adesão à Ata de Registro de Preços na condição 
“CARONA” que consiste no registro de preço para contratação de 
empresa visando a futura aquisição de insumos e produtos para 
demarcação viária, objeto do Pregão nº 009/2019 do Município 
de Trindade - Goiás, tendo como vencedora a Empresa Comercial 
Góis Eireli – ME inscrita no CNPJ 19.248.658/0001-45, conforme 
especificações e valores da tabela abaixo:

Item 
correspondente 
à ata

Descrição Qnt. Unid. Valor unitário Valor total

5 e 6 Suporte de sustentação 
- os suportes deverão 
ser em tubo de aço 
galvanizado com 3,50m 
de comprimento, sem 
emendas, diâmetro 
externo de 2 ½” (duas 
e meia polegada) e 
parede com espessuras 
mínima de 3,0mm. 
A Base deverá ser 
prensada com máquina 
ou conter aletas de anti 
giro diametralmente 
opostas de 6 cm x 6 cm 
com espessura mínima 
de 2 mm (a chapa das 
aletas) soldadas ao 
poste a 20 cm da base. 
A parte superior do 
tubo deve ser vedada 
com tampa soldada 
para evitar infiltração de 
agua. Todo o conjunto 
deverá ser galvanizado 
a fogo, interna e 
externamente.

1000 Unid. R$ 123,00 R$ 123.000,00

7 e 8 Sinalização vertical 
padrão – placas 
materiais e pintura 
das placas: placas 
de regulamentação/ 
advertência/ orientação 
– as placas deverão 
ser confeccionadas 
em chapa 16 MSG, 
aço laminado a frio, 
desengraxadas, 
decapadas, fosfatizadas, 
com tratamento 
anti-ferruginoso e 
acabamento com 
pintura eletrostática 
nas duas faces na cor 
preta. Nas legendas 
(simbologia) letras 
e orlas das placas 
de regulamentação, 
deverão ser utilizadas 
películas refletivas 
prismáticas – tipo III 
ABNT: NBR 14644. 
As placas deverão 
apresentar 4 (quatro) 
orifícios no diâmetro de 
¼” próximo as bordas, 
sendo 02 (dois) no eixo 
vertical e 2 (dois) no 
eixo horizontal, sendo 
que os orifícios deverão 
distanciar 22,5 cm do 
centro da placa de 
regulamentação.

500 m² R$ 239,00 R$ 119.500,00

15 Abraçadeiras de 2 ½” 
(duas polegadas e meia) 
soldadas em longarina: 
do tipo retangular de 
0,55x 0,04m, em chapa 
nº 12 e com parafusos 
de ¼-20 x ¾ para 
fixação da placa e com 
parafusos sextavados 
3/8 -16 x 1 para 
fixação no suporte. A 
abraçadeira deverá ser 
fabricada em aço com 
acabamento por meio 
de galvanização à fogo, 
inclusive o conjunto 
de parafusos, porcas e 
arruelas. Observação: 
a abraçadeira deverá 
possuir dois orifícios 
(circulares) no eixo 
horizontal, sendo o 
centro de cada orifício 
distante 22,5 cm 
da parte central da 
abraçadeira de 5 cm da 
extremidade da mesma, 
sendo os orifícios para a 
utilização dos parafusos 
de fixação das placas.

1000 Unid. R$ 18,50 R$ 18.500,00

Valor Total R$ 261.000,00



Ano 7 | 1602ª Edição | Vigência: 16/12/2019 PAG. 12DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a 
contratação da referida empresa adotando-se o valor de R$ 
261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).
 
Jataí - GO, 09 de dezembro de 2019.

CÉLIO BORGES MARTINS 
Gestor do Fundo Municipal de Trânsito

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

OFÍCIOS

Oficio n°089/2019                                                                

 Jataí GO, 16 de Dezembro de 2019.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

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: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do Crédito Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

16/12/2019 SALÁRIO EDUCAÇÃO 27907-2 271.689,28
 
Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

_____________________________________________________

Oficio n°088/2019                                                                  

Jataí GO, 16 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$)

16/12/2019 JATAIBL PSB FNAS 60601-4 48.879,92
 
Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima
Tesoureira

Superintendência de Comunicação


