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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS 031/2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA 
MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO: COBAS B 101 A SER 
UTILIZADO NO LABORATÓRIO DO HCSC.”

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso IV do 
Art. 24, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9412/2018;

CONSIDERANDO a urgência, a impossibilidade momentânea 
de conclusão de procedimento administrativo ordinário nos 
termos prescritos pela Lei nº 8.666/93, a discricionariedade da 
Administração e a necessidade de contratação imediata e direta 
de empresa para fornecimento de “Acessórios”, para atender as 
necessidades do Laboratório do Hospital das Clínicas Dr. Serafim 
de Carvalho;
 
CONSIDERANDO que o Laboratório Elzevir Ferreira Lima do 
Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, possui Equipamento 
Cobas B 101, necessário se faz a aquisição de acessórios para a 
manutenção dele, através de dispensa emergencial de licitação, 
para atender em caráter de urgência as necessidades do Hospital e 
não interrupção dos serviços;

CONSIDERANDO a importância deste acessório na rotina 
hospitalar, pois eles são amplamente utilizados nos tratamentos 
dos pacientes;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios para 
que sejam atendidas todas as demandas dos munícipes, portanto, 
se faz necessário à aquisição do material através de dispensa 
emergencial; 

CONSIDERANDO que a contratação direta também se mostra 
possível quando a situação de emergência decorre da falta de 
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos 
recursos púbicos. O art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 não 
distingue a emergência resultante do imprevisível daquela 
resultante da incúria ou da inércia administrativa, sendo cabível 
em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que 
devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares. (Acórdão 1122/2017 Plenário, Auditoria, Relator 
Ministro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contrato nº 
324 TCU).

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa emergencial de licitação para 
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aquisição dos “acessórios”, compatíveis com o Equipamento; Cobas 
B 101, para atender as necessidades do Laboratório do Hospital Dr. 
Serafim de Carvalho, nas especificações e quantidades contidas na 
ordem de fornecimento e termo referencial;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa APIJÃ PROD. HOSP. LAB. ODONT. E ASSIST. TÉCNICA 
LTDA, inscrita no CNPJ: 02.346.952/0001-97, com endereço na 
Avenida C 205, Qd. 32, Lt. 13, Jardim América, Goiânia - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
para a aquisição dos acessórios conforme segue:

Nº DESCRIÇÃO QTD UND APIJÃ PROD. HOSP. LAB. 
ODONT. E ASSIST. TÉCNICA 

LTDA 
CNPJ: 02.346.952/0001-97

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL
1 Optical 

Check Disc – 
Cobas B 101

01 PÇ  R$ 1.290,30 R$ 1.290,30

TOTAL R$ 1.290,30

Totalizando a Dispensa Emergencial em R$ 1.290,30 (um mil e 
duzentos e noventa reais e trinta centavos).

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

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

Jataí, 31 de março de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 032/2020

“DECLARA DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE “KIT TRANSDUTOR DE 
PRESSÃO” PARA ATENDER EM CARÁTER EMERGENCIAL OS 
PACIENTES DA UTI DO HCSC”.

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso IV 
do Art. 24, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores;
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CONSIDERANDO a urgência, a impossibilidade momentânea 
de conclusão de procedimento administrativo ordinário nos 
termos prescritos pela Lei nº 8.666/93, por conta de que o 
medicamento em questão não é ofertado pela rede municipal do 
SUS, a discricionariedade da Administração e a necessidade de 
contratação imediata e direta de empresa para fornecimento de 
“Kit Transdutor de Pressão” para paciente do SUS;

CONSIDERANDO que as empresa: Cientifica Medica Hospitalar 
Ltda - CNPJ: 07.847.837/0001-10, foi a concorrente que ofertou 
o menor preço, apresentando propostas de fornecimento com 
orçamentos inferiores ao previsto na legislação pertinente;

CONSIDERANDO que o Kit Transdutor de Pressão é destinado para 
os usuários da UTI do HCSC;

CONSIDERANDO que o item não consta em nenhum pregão vigente 
e são de extrema necessidade para atender as necessidades dos 
pacientes;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios que o 
atendimento de todas as demandas dos munícipes, portanto, se 
faz necessário à aquisição dos medicamentos através de dispensa, 
a fim de atender à necessidade, até que o processo de elaboração 
de um novo processo licitatório que já está em andamento, seja 
finalizado.

CONSIDERANDO que a contratação direta também se mostra 
possível quando a situação de emergência decorre da falta de 
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos 
recursos púbicos. O art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 não 
distingue a emergência resultante do imprevisível daquela 
resultante da incúria ou da inércia administrativa, sendo 
cabíveis, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que 
devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares. (Acórdão 1122/2017 Plenário, Auditoria, Relator 
Ministro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contrato nº 
324 TCU).

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa emergencial de licitação para 
aquisição de “Kit Transdutor de Pressão” para atender em caráter 
emergencial os pacientes da UTI do HCSC, nas especificações 
e quantidades contidas na ordem de fornecimento e termo 
referencial.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação 
da Empresa: Cientifica Medica Hospitalar Ltda - CNPJ: 
07.847.837/0001-10, com endereço na Av. Anapolis, Qd. 29 A, Lt 
06, Vila Brasília. Aparecida de Goiãnia - GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentada pela mesma no valor de R$ 5.400,00 
(cinco mil e quatrocentos reais), conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD CIENTIFICA MEDICA 
HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.847.837/0001-10

PREÇO
 UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Kits de Equipo 
Descartável de 
PAI: contendo 

01 transdutor de 
pressão descartável 
para sistema logical 

com dispositivo 
para fluxo continuo 

de 3 ml/H e 
exclusivo dispositivo 

de retro-lavagem 
com chave de 

fluxo. 01 equipo de 
soro micro gotas, 
01 tubo de baixa 
complacência de 
122 cm, 01 tubo 
de complacência 

de 30 cm, 02 
torneirinhas de 3 
vias, 01 tampa de 

fácil ventilação, não 
sendo necessária 

a retirada da 
mesma para zerar 

o sistema, 01 
tampa protetora 

no cabo de 
conexão, embalado 

individualmente 
em papel grau 

cirúrgico, mantendo 
a integridade 

do produto ate 
o momento do 
uso, com dados 

de identificação e 
procedência, data 
da esterilização a 
oxido de etileno, 

tempo de validade.
OBS: Todo o 

conjunto deve 
adaptar-se 

perfeitamente em 
nossos monitores 
que são da marca: 

Dixtal.

KITS 30 R$ 180,00 R$ 
5.400,00

TOTAL R$ 5.400,00

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

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

Jataí, 06 de abril de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
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EXTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 031/2020

PROCESSO N°: 7595/2020

OBJETO: Aquisição de “Acessórios” compatíveis com o Equipamento 
Cobas B 101, amplamente utilizado nos tratamentos dos pacientes, 
para atender as necessidades do Laboratório do Hospital Dr. 
Serafim de Carvalho.

CONTRATADA: Apijã Prod. Hosp. Lab. Odont. e Assist. Técnica Ltda 
- CNPJ: 02.346.952/0001-97

Nº DESCRIÇÃO QTD UND APIJÃ PROD. HOSP. 
LAB. ODONT. E 

ASSIST. TÉCNICA LTDA 
CNPJ: 

02.346.952/0001-97
PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Optical Check 
Disc – Cobas 

B 101

01 PÇ  R$ 
1.290,30 

R$ 
1.290,30

TOTAL R$ 1.290,30

Assinatura: 31/03/2020

Vigência: 30/07/2020

Valor Global: R$ 1.290,30 (um mil e duzentos e noventa reais e 
trinta centavos).

Fundamentação: Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.302.1039.2078.3.3.90.30.00
_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 032/2020

PROCESSO nº.: 1239/2020

OBJETO: Aquisição de “Kit Transdutor de Pressão” para atender em 
caráter emergencial os pacientes da UTI do HCSC.

CONTRATADA: Cientifica Medica Hospitalar Ltda - CNPJ: 
07.847.837/0001-10

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD CIENTIFICA 
MEDICA 

HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 

07.847.837/0001-
10

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Kits de Equipo 
Descartável de 
PAI: contendo 
01 transdutor 

de pressão 
descartável para 

sistema logical com 
dispositivo para 

fluxo continuo de 
3 ml/H e exclusivo 

dispositivo de retro-
lavagem com chave 
de fluxo. 01 equipo 

de soro micro 
gotas, 01 tubo de 

baixa complacência 
de 122 cm, 01 tubo 

de complacência 
de 30 cm, 02 

torneirinhas de 3 
vias, 01 tampa de 

fácil ventilação, não 
sendo necessária 

a retirada da 
mesma para zerar 

o sistema, 01 
tampa protetora 

no cabo de 
conexão, embalado 

individualmente 
em papel grau 

cirúrgico, mantendo 
a integridade 

do produto ate 
o momento do 
uso, com dados 

de identificação e 
procedência, data 
da esterilização a 
oxido de etileno, 

tempo de validade.
OBS: Todo o 

conjunto deve 
adaptar-se 

perfeitamente em 
nossos monitores 
que são da marca: 

Dixtal.

KITS 30 R$ 
180,00

R$ 
5.400,00

TOTAL R$ 5.400,00

Assinatura: 06/04/2020
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Vigência: 05/08/2020

Valor Total: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Fundamentação: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.302.1039.2078.3.3.90.30.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS 04/2020

A Comissão Permanente de Licitação avisa a todos os interessados 
que fará a abertura dos envelopes de Propostas da Tomada 
de Preços nº 04/2020, tipo menor preço global, cujo objeto é 
execução da reforma do Ginásio de Esportes Juscelino Kubitscheck, 
situado à Av. Veriano de Oliveira Lima, Lote 01, no Setor Santa 
Maria, em Jataí-GO, uma vez que não foi interposto recurso à fase 
de habilitação. Este aviso se dá em cumprimento à publicidade 
necessária aos atos públicos.
Abertura: 17 de abril de 2020, às 13h30min.
Local: Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal – Rua 
Itarumã, 355 – Setor Santa Maria.
Site: www.jatai.go.gov.br
Fone: (64)3632-8812

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

_____________________________________________________

PREFEITURA DE JATAÍ
AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

Proc. Adm. Nº 1.028/2020
Tomada de Preços nº 01/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada visando à execução 
do remanescente da obra do parque ecológico e de lazer brisas, a 
ser implantado no Setor Hermosa, em Jataí – GO.
O Município de Jataí – GO, através da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme manifestação da Equipe Técnica da Secretaria 
de Obras e Planejamento Urbano, avisa a todos os interessados 
sobre o resultado do julgamento da habilitação das empresas 
participantes na sessão do dia 14 de abril de 2020.
A empresa FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 19.560.627/0001-25 foi considerada inabilitada por 
não apresentar Engenheiro Agrônomo para atender a capacidade 
técnico profissional do item plantio de grama.
Assim sendo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, conforme art. 109, § 4º da Lei 8666/93. Os recursos 
poderão ser encaminhados para a Gerência de Licitações através 
do e-mail licitacoes.fazenda@jatai.go.gov.br . Maiores informações 
no site da Prefeitura Municipal de Jataí. 

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

PORTARIA SGP Nº. 296                                 JATAÍ, 15 DE ABRIL DE 2020.

“Nomeia servidores que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão 
é definido pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do 
artigo 14 e pelo artigo 15, todos da Lei Municipal nº. 
1.400/90; Considerando que houve a apresentação da 
documentação exigida pelo artigo 23 da Lei Municipal nº. 
1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo e nem 
cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o Senhor NELSON MAGGIONI no cargo de 
provimento em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL, Símbolo AGP-2, lotando-o na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, passando 
o mesmo a desempenhar suas funções no local aqui 
especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão 
de Pessoas tome as devidas providências para que seja 
efetivada a nomeação constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 14 de 
abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 297                                 JATAÍ, 15 DE ABRIL DE 2020.

“Nomeia servidores que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão 
é definido pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do 
artigo 14 e pelo artigo 15, todos da Lei Municipal nº. 
1.400/90; Considerando que houve a apresentação da 
documentação exigida pelo artigo 23 da Lei Municipal nº. 
1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo e nem 
cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o Senhor FERNANDO CEZAR MARTELETO no 
cargo de provimento em comissão de DIRETOR DE SAÚDE 
BUCAL, Símbolo CDS-2, lotando-o na Secretaria Municipal 
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de Saúde, passando o mesmo a desempenhar suas funções 
no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão 
de Pessoas tome as devidas providências para que seja 
efetivada a nomeação constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 14 de 
abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 298                          JATAÍ, 15 DE ABRIL DE 2020.

“Nomeia servidores que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão 
é definido pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do 
artigo 14 e pelo artigo 15, todos da Lei Municipal nº. 
1.400/90; Considerando que houve a apresentação da 
documentação exigida pelo artigo 23 da Lei Municipal nº. 
1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo e nem 
cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o Senhor WENDER LOPES REZENDE no cargo 
de provimento em comissão de SUPERINTENDENTE DE 
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE, Símbolo CDS-1, lotando-o 
na Secretaria Municipal de Saúde, passando o mesmo a 
desempenhar suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão 
de Pessoas tome as devidas providências para que seja 
efetivada a nomeação constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 14 de 
abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 
05/2019 CAL-CBMGO

PROCESSO DE ADEÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2019 
ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. SRP Nº 01/2019 PARA 
FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 
DE JATAÍ. O referido processo destina-se a contratar empresa 

para fornecimento de equipamentos para emergência com 
produtos perigosos para o 13º Batalhão Bombeiro Militar, 
conforme detalhamento contido no termo de referência (anexo 
ao processo).
DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e 
considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, 
em especial o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral e Certidão de 
Regularidade do Controle Interno do Município de Jataí, RESOLVO, 
no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições 
do art. 4 XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com 
modificações posteriores, HOMOLOGAR o Processo de Adesão à 
Ata de Registro de Preços n. 05/2019, oriunda do Pregão Eletrônico 
SRP Nº01/2019, objetivando, contratar empresa para aquisição 
de equipamentos para emergência com produtos perigosos 
destinadas ao 13º Batalhão Bombeiro Militar, conforme abaixo:
RESGATÉNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA, 
CNPJ: 15453449/0001-82, sediada na Rua Urano, 77, Bairro Santa 
Lúcia, Belo Horizonte, CEP 30350-58.

ITEM ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QTD  
SOLICITADA

MARCA/
MODELO

Vl. Unit R$ Vl. Total R$

01 Roupa de 
proteção 

química Nível B 
ou Tipo 2

Unidade 02 DUPONT/ 
TF611T

3.800,00 7600,00

02 Roupa de 
Proteção química 

Nível C

Unidade 10 DUPONT/
QC127T

320,24 3.202,40

03 Luva de Proteção 
química em 

borracha butílica

Par 2 GRAINGER/
LUVA PVC 

5AH71

1.036,00 2.072,00

04 Par de botas 
de proteção 

química

Par 2 HONEYWELL/
RANGER BT 

2600

2.450,00 4.992,00

Importa-se o presente Processo na importância total de R$ 
17.866,40 (dezessete mil oitocentos e sessenta e seis reais e 
quarenta centavos), cuja despesa deverá correr a conta da referida 
Dotação Orçamentária. Afixe-se cópia deste ato no quadro mural 
desta comissão, para conhecimento dos interessados, ensejando 
a publicidade legal.

          Jataí, aos 13 de abril de 2020.

Hélio Cristiano do Carmo – TC QOC 
Comandante do 13º BBM

Gestor do FEMBOM – JATAÍ - GO 


