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DECRETO nº 3587/2019, de 11 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 ANA PAULA TEIXEIRA DA 
SILVA, que exerce o cargo de Gerente do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS, para exercer a função 
de Gestor do Termo de Colaboração nº 002/2019 – FMAS;  tem 
como objeto a conjugação de esforços entre o MUNICÍPIO e a 
ENTIDADE, em regime de mútua cooperação de parceria, para 
a compra de diversos materiais conforme descrito no plano de 
trabalho (pagi. 104) com o intuito de promover atendimentos 
educacionais especializados aos usuários com defi ciência com 
grau de dependência, que ti veram suas limitações agravadas 
por violações de direitos, dando prioridade na área da saúde, 
assistência social e educação, buscando a melhoria e a qualidade de 
vida das pessoas parti cipantes através de profi ssionais habilitados. 
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, Lei 13.019/2014, 
Decreto Municipal nº 2.535/2017, 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 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 

www.jatai.go.gov.br Ano 7 | 1604ª Edição | Vigência: 18/12/2019

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

PÁG. 01

completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substi tuto 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 
defi niti vo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relati vamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os arti gos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normati va;
X – ler atentamente, para fi ns 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 tempesti va e efi caz, 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 aditi vos e aposti lamentos, 
com as garanti as 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 ti ver de tomar providências 
ou fi scalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistemati camente 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 fi scal, 
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 fi m de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
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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 3587 do dia 11/12/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 11 de dezembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3588/2019, de 11 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 ANA PAULA TEIXEIRA DA 
SILVA, que exerce o cargo de Gerente do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - CREAS, para exercer a função 
de Gestor do Termo de Colaboração nº 001/2019 – FMAS;  tem 
como objeto a conjugação de esforços entre o MUNICÍPIO e 
a ENTIDADE visando a colaboração técnica e financeira para 
custear o pagamento de despesas decorrentes necessárias para o 
desenvolvimento da Entidade, visando a melhoria da qualidade de 
atendimento e a inclusão social no apoio a habilitação e reabilitação 
de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e transtornos 
globais do desenvolvimento e seus familiares. 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 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) 
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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 3588 do dia 11/12/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 11 de dezembro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 35
“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE LÂMPADAS TUBULAR DE LED 20W.”

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 no fornecimento de lâmpadas 
tubular de led 20W, por meio Fundo Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JVL MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRAÚLICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.588.878/0001-08 
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;
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CONSIDERANDO que a solicitação para aquisição de 10 (dez) 
lâmpadas tubular de led 20W, para e reposição das que estão 
queimadas nas salas e Departamentos do Jataí Previ. Devido à falta 
de iluminação adequada para realização dos serviços internos da 
Instituição, faz se necessário a troca das mesmas, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 46.310/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de lâmpadas tubular de 
led 20W, para atender ao Fundo Municipal de Previdência Social 
dos Servidores de Jataí.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JVL MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS LTDA, com 
endereço na Rua Martins, nº 1.469, Vila Fátima, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 198,10 (cento e noventa e oito reais e 
dez centavos). Conforme segue:

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

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

2500 1 2 UN Bom ar 6,95 13,90

7230 2 3 UN Pano de chão 
atoalhado 

4,25 12,75

51060 3 5 UN Detergente 1,40 7,00

56725 4 5 UN Multiuso 500 ml 
Veja

3,65 18,25

58596 5 3 UN Pano para 
limpeza de 
móveis 

2,00 6,00

140363 6 5 PCT Papel higiênico 
com 12 rolos 

12,95 64,75

162665 7 2 UN Amaciante 2 lt 6,95 13,90

162811 8 4 UN Sabão em pó 1 kg 6,95 27,80

186940 9 3 PCT Saco de lixo 100 
litros

3,75 11,25

200955 10 5 UN Desinfetante 2 lt 4,50 22,50

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

198,10

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

Jataí, 11 de dezembro de 2019.

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

Altamiro Moreira de Souza 
Diretor Executivo Jataí-Previ

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 157
“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.”

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 instalações elétricas, 
por meio da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.

CONSIDERANDO que a empresa DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
COSTA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.542.159/0001-10 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 devido a problemas no cabo alimentador que 
atende o circuito de iluminação e balizamento noturno da pista do 
Aeroporto Municipal. Foi identificado que parte do balizamento do 
Aeroporto não está em funcionamento, sendo assim foi realizado 
uma inspeção técnica e constatou-se que o cabo alimentador que 
atende o circuito de iluminação da pista sofreu um corrente de 
fuga, causando o seu rompimento, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 45.822/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no serviço de instalações elétricas, para 
atender a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, com endereço 
na Rua Voluntários da Pátria, n° 1728, Vila Fátima, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais). Conforme 
segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: DIEGO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA
CNPJ: 29.542.159/0001-10

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

39992 1 1 SV Serviço elétrico I 600,00 600,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

600,00

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

Jataí, 16 de dezembro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
Roberto Augusto Lobato 

Secretário da Fazenda
_____________________________________________________
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 66
“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 JAVEL VEÍCULOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.247.054/0001-81, apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de serviço de manutenção corretiva 
do veículo Gran Siena, sendo e mesmo pertencente ao Cadastro 
Único/Bolsa Família. O mesmo e usado para realização de 
visitas e viagens em serviço do CAD ÚNICO, sendo que o mesmo 
encontra-se parado no pátio da prefeitura esperando os devidos 
reparos, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
43.452/2019;

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 JAVEL VEÍCULOS LTDA, com endereço na Rua Jeronimo 
Vilela, nº 920, Vila Sofia, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 301,70 (trezentos e um reais e setenta centavos). Conforme 
segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: JAVEL VEÍCULOS LTDA 
CNPJ: 02.247.054/0001-81

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

214247 1 1 SV Manutenção com 
mud. De óleo, 
higienização de 
ar condicionado, 
filtro de ar 
remov. Filtro e 
polens remo, 
alinhamento e 
balanceamento 
de 4 rodas 

301,70 301,70

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

301,70

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: 67
“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 JAVEL VEÍCULOS LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.247.054/0001-81, apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de peças visando a manutenção 
corretiva do veículo Gran Siena, sendo e mesmo pertencente ao 
Cadastro Único/Bolsa Família. O mesmo e usado para realização 
de visitas e viagens em serviço do CAD ÚNICO, sendo que o mesmo 
encontra-se parado no pátio da prefeitura esperando os devidos 
reparos, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
43.451/2019;

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 JAVEL VEÍCULOS LTDA, com endereço na Rua Jeronimo 
Vilela, nº 920, Vila Sofia, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
457,94 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro 
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centavos). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: JAVEL VEÍCULOS LTDA 
CNPJ: 02.247.054/0001-81

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

2053 1 1 UN Filtro de óleo 46,80 46,80

51982 2 1 PÇ Anel 16,56 16,56

64037 3 4 LT Óleo motor 69,94 279,76

72290 4 1 PÇ Filtro de ar 48,10 48,10

96064 5 1 UN Higienizador 63,00 63,00

146391 6 1 UN Filtro de 
combustível 

38,74 38,74

169163 7 1 UN Filtro de ar 
condicionado 

45,79 45,79

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

80,81

457,94

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 00004, de 17 de Dezembro de 
2019.

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento 
no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal 
responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do 
Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 
e nº 11.196
/2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA 
o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], 
em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da 
administração tributária deste município para tomar ciência do[s] 
Termo[s] de Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s].

Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu 
representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º 
[décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)

Nome Completo / Razão 
Social

CPF/CNPJ Termo de Intimação Fiscal 
(ITR)

PEDRO F JUNIOR 017.031.781-14 9433/00026/2019
 
Data de afixação: 
17/12/2019

Data de desafixação:
01/01/2020

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

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 Gerencia de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da PREGÃO 
nº 161/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

COMERCIAL E 
DISTRIBUIDORA PIANCO 
EIRELI

21.668.414/0001-63 016/2019 - FMT

 Jataí – GO, 17 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

PROCESSO DE IMPUGNAÇÃO N° 47508/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35975/2019
PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 159/2019

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 
159/2019

DECISÃO ADMINISTRATIVA

A empresa SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITLAR EIRLI, 
encaminhou pedido de impugnação ao Pregão Presencial nº 
159/2019, referente ao Processo Administrativo nº 35975/2019 na 
data de 16 de dezembro de 2019, com as seguintes referências.

OBJETO: 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.

1. DOS FATOS:

De forma pormenorizada, o impugnante questionou que os itens 
Item 57,58,59,60 do edital, possuem direcionamento de descritivo 
pois a composição dos produtos que exige 100% de algodão 
somente é comercializado pela Marca CREMER, logo outras marcas 
não atenderiam ao descritivo exigido em edital.

Neste sentido, alegou cerceamento de participação e 
desconsideração ao interesse público e pediu a reforma do edital 
para incluir a descrição de seu produto.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

Para assegurar a garantia constitucional do contraditório criou-se 
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a impugnação ao edital como um instrumento administrativo de 
contestação da ilegal idade de cláusulas do ato convocatório, cujo 
exercício é atribuído ao licitante ou por qualquer cidadão (§§ 1º 
e 2º do art. 41 da Lei nº. 8.666/93). Deve, então, ser entendido 
como uma forma de provocação da Administração à verificação da 
legalidade do ato convocatório.

Reza o § 2º, artigo 41, da Lei nº. 8.666/93 que decairá do direito 
de impugnar os termos do edital quem não o fizer nos prazos 
estabelecidos. Ou seja, se o interessado não exercer seu direito 
observando os prazos legais, automaticamente decairá do direito 
de discutir os termos do edital, senão vejamos:

“Art. 41. A Administração não pode descumprir 
as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada.
§ 1.º (...)
§ 2.º Decairá do direito de impugnar os termos do 
edital de licitação perante a Administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, 
a abertura dos envelopes com as propostas em convite, 
tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, 
as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso”. (grifos nossos)

Respaldada nas disposições legais que regem os atos do Poder 
Público, a Administração não apreciará o mérito da impugnação 
ao edital quando esta for intempestiva ou quando se faça em 
momento diverso daquele previsto legalmente, pois a lei fixou 
prazo para os interessados apontarem as eventuais ilegalidades e 
o não-exercício do direito significaria que o interessado aceitou as 
condições do edital.

De outra sorte, sendo tempestiva a presente impugnação passemos 
para análise da mesma.

3 – DO MÉRITO

Preliminarmente, Insta esclarecer, que o procedimento licitatório 
em comento faz uso do critério mais adequado à satisfação do 
interesse público, devendo-se afastar a hipótese de tratamento 
desigual por parte desta Equipe, que prima pelo julgamento 
objetivo e a proposta mais vantajosa à Administração Pública, 
sempre observando o contido na Legislação pertinente ao objeto 
licitado, qual seja, na Lei de Licitações, em especial no seu Art. 3º

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância 
do princípio constitucional da isonomia, a seleção 
da proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 
será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.”

Destarte, no mérito não assiste razão a impugnante visto que a 
descrição dos itens 57, 58, 59 e 60 foi apresentada pelo médico e 
enfermeiros responsáveis pela escolha dos itens a serem utilizados 

nos atendimentos do hospital, conforme parecer em anexo.

A opção por solicitar os referidos itens foi baseada nos atendimentos 
ordinários dos médicos e percepção de aceitação pelos usuários 
específicos, que tem alergia a outros compostos.

A solicitação do edital para produtos de 100% algodão visa manter 
a qualidade e a durabilidade dos produtos, bem como a aceitação 
pelos usuários do SUS de Jataí.

Neste sentido, a impugnante não apresentou nenhum documento 
que substanciasse suas pretensões, visto ainda que sequer fora um 
médico que impugnou a referida prescrição.

Logo, a presente impugnação não visa questionar a legalidade 
do certame, e sim questionar a opção dos médicos da Secretaria 
Municipal de Saúde em solicitar a referida composição de ataduras 
e não a vendida pela impugnante.

De tal infortúnio, a impugnante está a questionar uma decisão de 
uma prescrição médica e não o edital de licitação, no entanto, não 
correlacionou documentos para corroborar suas alegações. 

3. CONCLUSÃO:   

A Secretaria Municipal de Saúde ao elaborar o descritivo dos 
itens questionados, priorizou tanto a qualidade como o preço dos 
produtos, levando em consideração as normas da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, bem como, a realização de pesquisa de 
mercado, afirmando a existência de marcas distintas que atendem 
o descritivo técnico em sua plenitude.

E por esse motivo decide manter os requisitos expostos em edital, 
por entender que não frustram a competição entre os licitantes.

Em nenhum momento essa comissão teve a intenção de restringir 
a participação de nenhuma empresa, o único intuito foi descrever 
produtos de boa qualidade para evitar futuros prejuízos para a 
Administração.

Vejamos o que o Decreto Federal 3.555/2000 diz:
 

Art.  4º  A licitação na modalidade de pregão é 
juridicamente condicionada aos princípios básicos 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo, bem assim aos princípios 
correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, 
proporcionalidade, competitividade, justo preço, 
seletividade e comparação objetiva das propostas.
 Parágrafo único.  As normas disciplinadoras da 
licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que 
não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação.

Diante do exposto entende essa administração que o procedimento 
adotado é plenamente legal sendo que não se colhe qualquer 
indício ou indicativo de que tais exigências tenham tido por escopo 
limitar a competitividade entre os participantes do certame, 
mas sim, assegurar que os produtos adquiridos atenderão as 
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necessidades dos munícipes.

Assim não há a necessidade de realizar alterações no Edital, uma 
vez que o descritivo técnico não prejudica o caráter competitivo do 
certame e não infringe nenhuma das leis e princípios dispostos nos 
demais itens do pedido de impugnação.

Portanto, o edital atende todos os dispositivos legais atinentes à 
espécie, sendo que nenhum princípio foi violado, e tais imposições 
são elementos necessários ao cumprimento do objeto a ser licitado 
e indispensável à garantia do cumprimento das obrigações por 
parte dos licitantes, na forma do art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal. 

Desta forma, pode-se concluir que, sufragada nas considerações 
esposadas, por todo o discutido, este Pregoeiro DECIDE pela 
IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada pela empresa 
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITLAR EIRLI e mantém 
incólumes todas as regras e descrições editalícias e a data 
designada para realização da sessão pública agendada para o dia 
19 de dezembro de 2019. 

Jataí, 18 de dezembro de 2019.

SANDULY CARLOS DE SOUZA
Pregoeiro

AVISOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

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 tipo menor preço por item, 
tendo como objeto a aquisição de aparelho de ar condicionado, 
freezer vertical e geladeira para atender às necessidades do 
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI’S) no Conjunto Rio 
Claro III e Cidade Jardim I e II, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 08/01/2020 - às 13h30min.
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 de Souza
Pregoeiro

_____________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

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 tipo menor preço por item, 
tendo como objeto a contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de dedetização e limpeza de caixas d’água, 

conforme quantitativo e demais especificações constantes do 
Edital, disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 07/01/2020 - 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 de Souza
Pregoeiro

_____________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020

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 tipo menor preço por item, tendo 
como objeto a contratação de empresa do ramo para fornecimento 
de materiais de limpeza e higiene, alimentos, descartáveis e gás GLP 
P13, visando atender as necessidades do Centro Administrativo, 
secretarias e superintendências da Prefeitura Municipal de Jataí, 
disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 07/01/2020 - às 13h30min.
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 de Souza
Pregoeiro

Superintendência de Comunicação


