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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 642/2019 - JRF

Processo n°: 39894/2019
Assunto: Auto de Infração nº 788/2019
Interessado: ANALIA GOUVEA SILVA

Considerando que o contribuinte acima identi fi cado foi procurado 
pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios que fi zeram várias 
tentati vas para entrega da noti fi cação supra, não obtendo sucesso.
 Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Na forma do parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fi ca o contribuinte acima identi fi cado, noti fi cado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data da ciência deste edital, a  importância de R$1.233,03 (mil e 
duzentos e trinta e três reais e três centavos). , a ser acrescida 
dos encargos legais, incidentes até a data do efeti vo pagamento 
contados da consolidação do débito, ou dentro do prazo, 
apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de Recursos 
Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário Municipal, 
conforme Decisão de nº  2233/2019, que julgou procedente o 
Auto de Infração de n° 788/2019, consequência de revelia. 

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

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dezenove dias do mês 
de dezembro do ano de dois mil e dezenove (19/12/2019).

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

-Contencioso Fiscal-
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 597/2019 - JRF

Processo n°: 15135/2019
Assunto: Auto de Infração nº 752/2019
Interessado: LEONARDO FERREIRA DE MELO - ESPOLIO

Considerando que o contribuinte acima identi fi cado foi procurado 
pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios que fi zeram várias 
tentati vas para entrega da noti fi cação supra, não obtendo sucesso.
 Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Na forma do parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fi ca o contribuinte acima identi fi cado, noti fi cado a recolher aos 
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cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data da ciência deste edital, a  importância de R$495,39 
(quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). 
, a ser acrescida dos encargos legais, incidentes até a data do 
efeti vo pagamento contados da consolidação do débito, ou dentro 
do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de 
Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº  2177/2019, que julgou 
procedente o Auto de Infração de n° 752/2019, consequência de 
revelia. 

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

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dezenove dias do mês 
de dezembro do ano de dois mil e dezenove (19/12/2019).

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

-Contencioso Fiscal-
_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO 

PROCESSO: 46535/2018
ASSUNTO: REMISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CONTRIBUINTE: VANUCE DA SILVA COSTA

Considerando que a contribuinte acima identi fi cada foi procurada 
pelo Setor de Fiscalização Tributária, e Correios que fi zeram várias 
tentati vas para entrega da noti fi cação supra, não obtendo sucesso.
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica noti fi cado o(a) contribuinte VANUCE DA SILVA COSTA, inscrita 
no CPF sob o nº 030.703.211-60, nos termos do § 5º do art. 220, 
da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que 
insti tuiu o Código Tributário Municipal, a fi m de que não possa 
alegar ignorância dos fatos. Conforme Decisão, que o seu intento 
foi DEFERIDO. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dezoito dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e dezenove (18/12/2019).

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

-Contencioso Fiscal-

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
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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 CONCORRÊNCIA Nº 04/2019. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

LOCADOR CPF CONTRATO Nº

PAES LEMES E TORRES 
LTDA 

16.882.838/0001-96 DISTRATO

Jataí – GO, 19 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

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 CONCORRÊNCIA Nº 04/2019. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

LOCADOR CPF CONTRATO Nº

AUGUSTINHO NATALIN 
SOMERA – ME

18.239.084/0001-86 DISTRATO

 
Jataí – GO, 19 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo do Pregão nº 
01/2017. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará em 
sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

PRINCIPIO 
CONSULTORIA E GESTÃO 
S/S

13.088.600/0001-03 Aditivo nº 03;
P: 01/2017 - JATAIPREVI

                                                                                
Jataí – GO, 19 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 

Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da Dispensa de 
Licitação nº 48/2017. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

INSTITUTO EUVALDO 
LODI - GOIÁS

01.647.296/0001-08          Aditivo nº 02;
         DL: 48/2017

          
Jataí – GO, 18 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

Oficio n°090/2019

 Jataí GO, 19 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$)

19/12/2019 JATAIBL GBF FNAS 60595-6 13.815,47

Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima
Tesoureira

Superintendência de Comunicação


