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FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JATAI 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020

O Fundo de Previdência dos Servidores de Jatai, 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 por objeto a contratação de 
empresa prestadora de serviços para fins de manutenção/cuidado 
com o ajardinamento da sede própria do JATAÍ-PREVI, conforme 
quantitativo e demais especificações constantes do Edital, 
disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 20/05/2020 - 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

Leticia Franco de Oliveira Silva
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2020

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a todos 
interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, 
na forma presencial, do tipo menor preço por item, visando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO O 
PROCESSAMENTO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODAS 
AS SUAS ETAPAS, DESDE SUA UTILIZAÇÃO ATÉ SEU RETORNO, 
EM IDEAIS CONDIÇÕES DE REUSO E EM SITUAÇÃO HIGIÊNICO-
SANITÁRIA ADEQUADA, PARA ATENDER A UPA (UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO DR. BENEDICTO BARBOSA) E O NÚCLEO 
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, 
disponível no site da Prefeitura.

Abertura: 20/05/2020 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br Fone: (64) 3606-3643

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS
____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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PÁG. 01

PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a todos 
interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na 
forma presencial, do tipo menor preço por item, visando REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES E ADJUVANTES DE 
PROTEÇÃO E SEGURANÇA ÀS PESSOAS OSTOMIZADAS PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO DE OSTOMIA 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JAMES PHILLIP MINELLI E DO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, 
disponível no site da Prefeitura.

Abertura: 21/05/2020 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br Fone: (64) 3606-3643

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS

Notificação nº 005015, de 14 de Abril de 2020.

Millano Barros de Carvalho, CPF: 021.409.531-26, 
proprietário (a) do imóvel situado à Rua Piranhas, s/n, 
Qd. 23, Lt. 19, Setor Fabriny, nesta cidade, infringiu a Lei 
nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, Art.;  9º - 
Valor da multa   R$ : 267,87 – item 7 da tabela do Art. 169. 
Considerando que o (a) contribuinte acima identificado 
(a), foi procurado (a) pelo Departamento de Fiscalização 
de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo e pelos Correios, e o endereço de cadastro não 
corresponde ao contribuinte.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, 
segundo o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo 
providencie, em um prazo máximo de 20 dias, contados a 
partir da data da publicação do edital, a limpeza do lote que 
se encontra com mato alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

Ao Prefeito do Município de Jataí
Sr. Vinícius de Cecílio Luz.

PROCESSO Nº 1.780/2020
Tomada de Preços nº 03/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar 
a execução da obra do complexo esportivo JK – etapa quadra 
poliesportiva, com arquibancada, iluminação, paisagismo e 
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calçamento, a ser implantada na área contígua ao parque JK, no 
setor Central (parte-baixa) em Jataí – GO.
Assunto: Interposição de Recurso pela empresa AVANTE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP, contra a decisão de 
inabilitação do certame. 

DECISÃO

A Comissão de Licitação vem respeitosamente ante V. Exa., 
apresentar seu parecer com referência ao processo em 
epígrafe.

1- RELATÓRIO

No dia 09 de abril do corrente ano, a empresa AVANTE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP protocolizou 
recurso em face da decisão da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Jataí, referente ao resultado do 
julgamento da habilitação da Tomada de Preços nº 03/2020: 

Em suma, alega a recorrente que foi injustamente inabilitada 
pela não apresentação de atestado técnico profissional 
referente a parcela referente ao plantio de grama, uma 
vez que o Edital previu no item 7.3.3.5.1 a comprovação de 
parcelas de maior relevância pelo profissional de engenharia 
civil.

Argumentou que apresentou a qualificação técnica 
profissional nos termos exigidos pelo edital, pugnando pela 
sua habilitação no certame.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

2- DA ANÁLISE

A Recorrente insurge contra decisão sobre o julgamento 
da habilitação do certame da Tomada de Preços nº 
003/2020, alegando ilegalidade na deliberação da CPL na 
sessão realizada, mesmo que devidamente analisadas pelo 
Departamento de Engenharia do Município.

Contudo, de fato, após análise pormenorizada da ata, e dos 
documentos apresentados no referido certame, nota-se 
que a empresa AVANTE ao atendeu ao previsto no edital, 
pois não possui atestado de capacidade técnico profissional 
que detém atribuições para a execução de serviços de 
plantio de grama.

Neste sentido, não há amparo para a pretensão aduzida no 
recurso, devendo a empresa permanecer inabilitada por 
não atender o exigido nas normativas vigentes, consoante 
restará demonstrado nesta decisão.

A – Da Admissibilidade dos Recursos

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de 
recurso administrativo, cuja existência concreta deve ser 
preliminarmente aferida: o protocolo tempestivo, a inclusão 
de fundamentação e do pedido de reforma da decisão 
recorrida.

A Lei nº 8.666/93, em seu art. 109, assim disciplinou:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da 
aplicação desta Lei cabem:
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação do licitante;” Grifei.

Nestes termos, ante a existência de interesse recursal, bem 
como, o protocolo tempestivo, o representante da empresa 
recorrente não decaiu do direito de recorrer do certame, 
devendo o recurso, por tal razão, ser admitido e ter as 
razões analisadas por esta Comissão Julgadora.

O recurso, como adiantado em linhas pretéritas, não 
merece ser provido eis que a empresa AVANTE não detém 
a capacidade técnica profissional exigida para fins de 
execução do objeto do certame,

Para uma melhor análise das questões ventiladas pela 
recorrente, mister destacarmos o que estipula o ato 
convocatório sobre a exigência para demonstração da 
qualificação técnica das licitantes interessadas:

7.3.2. Qualificação Técnica. Todos os licitantes deverão 
comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 
apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 
1: 
7.3.2.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no 
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/
ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme 
as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena 
validade;
7.3.2.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: 
apresentação de um ou mais atestados de capacidade 
técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado devidamente identificada, em nome do licitante, 
relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 
compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação: 

•Poste de concreto SC 15/600 - 6 unid
•Piso Laminado com concreto usinado 20MPA E=7 
cm - 396 m²
•Plantio de grama esmeralda placa c/ m.o. irrig. 
adubo, terra vegetal (O.C) a < 11.000,00 m² - 
1.822,90 m²

7.3.2.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para 
serem aceitos, deverão ter as seguintes informações: O 
atestado de capacidade técnica, enquanto documento 
elaborado pelo contratante da empresa participante do 
certame deverá contar com a descrição das características 
técnicas das obras ou serviços e atestar a execução 
parcial ou total do objeto do contrato. Da mesma forma, 
que seja firmado por representante legal do contratante, 
indique sua data de emissão, mencione o documento de 
responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou 
serviços executados (ART/RRT).
7.3.2.4. Será admitida, para fins de comprovação de 
quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes 
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atestados de serviços executados de forma concomitante; 
7.3.2.5. Comprovação da capacitação técnico-
profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da 
região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 
nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da 
equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro 
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos 
serviços que compõem as parcelas de maior relevância 
técnica e valor significativo da contratação, a saber:
7.3.2.5.1. Para o Engenheiro Civil serviços de: 

•Poste de concreto SC 15/600 
•Piso Laminado com concreto usinado 20MPA E=7 
cm 
•Plantio de grama esmeralda placa c/m.o. irrig., 
adubo, terra vegetal (O.C) a < 11.000,00 m²

7.3.2.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros 
da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 
ao quadro permanente da empresa licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como 
tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; 
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e 
o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o 
licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação 
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do 
certame.
7.3.2.6.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais 
de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos 
termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 
que a substituição seja aprovada pela Administração.
7.3.2.7. Atestado de vistoria assinado pelo servidor 
responsável, caso exigido no Projeto Básico;
7.3.2.8. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, 
deverá apresentar, junto com a documentação de 
habilitação, Declaração de pleno conhecimento do objeto, 
devidamente assinado pelo responsável pela empresa ou 
pelos responsáveis pelos serviços, ou ainda por profissional 
técnico contratado para esse fim específico, de que tem 
pleno conhecimento da complexidade, dos aspectos 
relativos aos serviços e demais informações necessárias 
para a execução do objeto da licitação, responsabilizando-
se pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de 
sua omissão na vistoria, e de que não poderá alegar o 
desconhecimento das condições e grau de dificuldades 
existentes como justificativa para se eximir das obrigações 
assumidas em decorrência deste Edital.

Neste sentido, a empresa recorrente não atendeu ao 
exigido no edital, e conforme parecer do Departamento de 
Engenharia, não houve apresentação de profissional, nos 
seguintes termos:

a) AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.269/0001-08.

A empresa apresentou o Certificado de regularidade com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), exigido no 
item 7.3.2.1 do edital, vencido. Além disso, apresentou na 
CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL referente ao plantio 
de grama esmeralda um responsável técnico Engenheiro 
Civil quando era necessário apresentar um Engenheiro 
Agrônomo, já que o primeiro não contempla a execução 
desse tipo de serviço. Pelos motivos expostos a empresa foi 
considerada INABILITADA. 

O posicionamento do departamento de engenharia 
encontra-se amparo na normativa editada pelo CONFEA. 
Convém trazer a baila a Resolução nº 218 de 29/07/1973 do 
Conselho Federal de Engenharia que delimita as atribuições 
de cada engenharia e assim dispõe:

RESOLUCÃO Nº 218, DE 29 JUN 1973
Discrimina atividades das diferentes modalidades 
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
usando das atribuições que lhe conferem as letras "d" e "f", 
parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 
1966,
CONSIDERANDO que o Art. 7º da Lei nº 5.194/66 refere-se 
às atividades profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro agrônomo, em termos genéricos;
CONSIDERANDO a necessidade de discriminar atividades 
das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível 
médio, para fins da fiscalização de seu exercício profissional, 
e atendendo ao disposto na alínea "b" do artigo 6º e 
parágrafo único do artigo 84 da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 
1966,
RESOLVE:
 Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional 
correspondente às diferentes modalidades da Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, 
ficam designadas as seguintes atividades:  Atividade 01 - 
Supervisão, coordenação e orientação técnica; Atividade 02 
- Estudo, planejamento, projeto e especificação; Atividade 
03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - 
Assistência, assessoria e consultoria; Atividade 05 - Direção 
de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia, 
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 
07 - Desempenho de cargo e função técnica;  Atividade 
08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica;extensão; Atividade 09 - Elaboração 
de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração 
e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de 
obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de 
obra e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica 
e especializada; Atividade 14 - Condução de trabalho 
técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, 
montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 
16 - Execução de instalação, montagem e reparo; Atividade 
17 - Operação e manutenção de equipamento e 
instalação; Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
 (...) 
Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta 
Resolução, referentes a engenharia rural; construções 
para fins rurais e suas instalações complementares; 
irrigação e drenagem para fins agrícolas; fitotecnia e 
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zootecnia; melhoramento animal e vegetal; recursos 
naturais renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa 
sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de 
transformação (açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e 
destilados); beneficiamento e conservação dos produtos 
animais e vegetais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; 
fertilizantes e corretivos; processo de cultura e de utilização 
de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques 
e jardins; mecanização na agricultura; implementos 
agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e 
rações; economia rural e crédito rural; seus serviços afins 
e correlatos.
  (...)  
Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENGENHEIRO 
DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO
I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º 
desta Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas 
de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de 
abastecimento de água e de saneamento; portos, rios, 
canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 
grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos.

Pelos dispositivos acima citados, tem-se, indubitavelmente, 
que o engenheiro civil NÃO detém competência para 
execução de serviços de revestimento vegetal, o qual, nos 
termos do artigo 2º da referida resolução pode ser realizado 
por engenheiro agrônomo ou outra profissão congênere.

PELA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PARA FINS 
DE HABILITAÇÃO DEPREENDE-SE QUE A EMPRESA SO 
POSSUI PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL.

Não foi acostada sequer uma declaração de compromisso 
de contratação futura com profissionais da engenharia 
agronômica, em caso da empresa sagrar-se vencedora 
da competição, que detenha a aptidão para realização de 
serviços de revestimento vegetal, especificado de forma 
expressa como sendo um dos serviços de maior relevância.

LOGO, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICO PROFISSIONAL NOS TERMOS EXIGIDOS PELO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DEVENDO A EMPRESA 
PERMANECER INABILITADA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE.

O rol de documentos que poderá ser exigido, por parte 
da Administração, para tal finalidade, encontra-se 
taxativamente descrito pelo art. 30 da Lei 8.666/93, o qual, 
é oportuno relembrar, constitui-se em rol máximo que 
poderá ser exigido; e não, portanto, em listagem mínima, 
a ser obrigatoriamente requisitada em toda e qualquer 
situação.

Pois bem. 

Da leitura do comando normativo referenciado, é 
possível identificar que a qualificação técnica poderá ser 
comprovada em dois aspectos: um relacionado à estrutura 
da licitante/empresa que participará de determinado 
certame licitatório; e, outro, concernente aos profissionais 
que integram a empresa participante da licitação; os quais 
conformam, respectivamente, as denominadas capacidade 

técnico-operacional e a capacidade técnico profissional, 
conforme restará adiante explicitado.

Para tanto, os caracteres conformadores, bem como, a 
documentação comprobatória respectiva, relativamente 
à comprovação das capacidades técnico-operacional e 
profissional são:

a) capacidade técnico-operacional: a qual pode ser 
compreendida como a “estrutura que a empresa possui 
para realizar o empreendimento (equipamentos, equipe 
técnica, conhecimento do problema, fornecedores etc.) 
e deve ser comprovada por meio da experiência da 
empresa na realização de contratos de obras similares”. 
(ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras Públicas (Licitação, 
Contratação, Fiscalização e Utilização). 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2009. p. 216). 

   Ou seja, a exigência de capacidade técnica 
operacional “envolve a comprovação de que a empresa, 
como unidade jurídica e econômica, participara 
anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao 
previsto para a contratação almejada pela Administração 
Pública”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p. 693.)

   Em resumo, a capacidade técnica operacional 
consubstancia-se na habilidade do sujeito de agrupar 
pessoas, bens e recursos, imprimindo a esse conjunto a 
organização necessária ao desempenho satisfatório do 
objeto a ser contratado; tendo sido objeto de disciplina 
específica por meio do art. 30, incs. I e II, c/c §§ 3º e 4º, da 
Lei 8.666/93, nos seguintes termos:

Art. 30 - A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a:
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações 
e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada um dos membros da equipe 
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
(...)
§3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão 
através de certidões ou atestados de obras ou serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior.
§4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a 
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 
através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado (sem grifos no original).

   Portanto, à luz do disposto nos comandos 
normativos supracitados, é possível afirmar que a 
comprovação da capacidade técnico-operacional, quando 
demandada, deverá ser procedida mediante apresentação 
de:

• Registro da licitante junto à Entidade profissional 
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competente;
• Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado;

• Relação explícita e declaração formal da disponibilidade 
das instalações de, por exemplo, canteiros, máquinas e 
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento 
do objeto da licitação, sob as penas cabíveis, vedadas as 
exigências de propriedade e de localização prévia (Lei 
8.666/93, art. 30, §6º). 

   Sendo inclusive a exigência de atestado técnico 
operacional já é sumulada pelo TCU:

SÚMULA Nº 263
“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional 
das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto 
a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços 
com características semelhantes, devendo essa exigência 
guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 
objeto a ser executado.”

b) capacidade técnico-profissional: “está relacionada ao 
aspecto intelectual dos profissionais que compõem o 
quadro permanente da empresa, ou seja, a experiência 
que esses profissionais possuem na execução anterior 
de empreendimentos similares em complexidade à obra 
licitada”. (ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Op. cit., p. 216.) Via 
de regra, essa comprovação dar-se-á por meio de:

• indicação da “existência, nos quadros (permanentes) 
de uma empresa, de profissionais em cujo acervo técnico 
constasse a responsabilidade pela execução de obra similar 
àquela pretendida pela Administração”,[5] tendo como 
fundamento o disposto no inc. I, do §1º, do art. 30, da Lei 
8.666/93, nos seguintes termos:

Art. 30 – (...) Omissis.
I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, 
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos (sem grifos no original).

Trata-se, portanto, da figura do responsável técnico, o 
qual, à luz do disposto no inc. I, do art. 30, da Lei 8.666/93, 
supracitado, deverá integrar os quadros permanentes 
da empresa licitante, bem como, deverá ser detentor de 
Atestado de Responsabilidade Técnica que comprove a 
anterior execução de obra ou serviço de características 
semelhantes àquelas do objeto licitado.

Portanto, do reexame da documentação apresentada pela 
empresa recorrente, conforme análise do Departamento 
de Engenharia depreende-se que a mesma não atendeu 

objetivamente e plenamente aos requisitos de habilitação 
do Edital, não merecendo serem acolhidos os argumentos 
tecidos no recurso.

Nesta esteira, constata-se que a Comissão respeitou tanto 
o Edital, quanto a Lei nº 8.666/93, posto que o julgamento 
ocorreu em sintonia com o instrumento convocatório e 
em estrita observância aos demais princípios regedores 
da Licitação, elencados no caput do artigo 3º do citado 
instrumento legal, destacando dentre estes o da legalidade.

Assim, superadas todas as questões ventiladas no recurso 
interposto, consequência inarredável é o improvimento, 
mantendo-se manifestação pela inabilitação exarada na 
sessão de abertura e julgamento da habilitação da Tomada 
de Preços nº 03/2020. 

3- CONCLUSÃO.

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a Comissão de Licitações 
do Município de Jataí, levando em conta as normas legais 
vigentes no ordenamento jurídico do País, decide conhecer 
do recurso e no mérito negar-lhe provimento, para 
manter a inabilitação da empresa AVANTE ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA-EPP pelo não atendimento ao previsto 
no item 7.3.2.5 do edital, referente a não comprovação da 
qualificação técnico profissional de todas as parcelas de 
maior relevância.

 É a decisão.

Remetam-se os autos ao Gabinete do Prefeito para 
apreciação do recurso e posteriores atos.

Após, publique-se no Placar e site do Município.

Jataí-GO, 24 de abril de 2020.

Letícia Franco de Oliveira Silva
Presidente da CPL

Paula Morgana Rosa Souza
Membro da CPL

Luiz Fernando Cabral de Araújo
Membro da CPL

_____________________________________________________

PROCESSO Nº 1.780/2020
Tomada de Preços nº 03/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar 
a execução da obra do complexo esportivo JK – etapa quadra 
poliesportiva, com arquibancada, iluminação, paisagismo e 
calçamento, a ser implantada na área contígua ao parque JK, no 
setor Central (parte-baixa) em Jataí – GO.
Assunto: Interposição de Recurso pela empresa AVANTE 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP, contra a decisão de 
inabilitação do certame. 
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DECISÃO

Em face das informações constantes dos autos e das 
ponderações apresentadas pela Comissão de Licitação no 
julgamento do recurso, sob a orientação da Consultoria 
técnica daquela Comissão, cujos termos acato integralmente 
e adoto como razão de decide conhecer do recurso e no 
mérito negar-lhe provimento, para manter a inabilitação da 
empresa AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-EPP, 
previsto no item 7.3.2.5 do edital, pela  não comprovação 
da qualificação técnico profissional de todas as parcelas de 
maior relevância, conforme parecer do Departamento de 
Engenharia.

De outra sorte, como todas as empresas participantes 
também foram inabilitadas, nos termos do § 3º do Artigo 48 
da Lei nº 8.666/93, determino o agendamento e convocação 
das empresas participantes para no prazo de 08 (oito) dias 
úteis apresentem novos documentos de habilitação, para 
nova sessão de julgamento da Comissão.

Determino ainda que se dê publicidade nos termos da Lei.
       

Jataí-Go, 24 de abril de 2020.

Vinicius de Cecílio Luz
Prefeito de Jataí-Go

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 722/2020 – FMS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: COLISEU CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ/CPF: 29.620.941/0001-00
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação 
de empresa especializada para reforma da UPA 24h – Unidade 
de Pronto Atendimento de Jataí – GO, situado na Rua Jerônimo 
Silva, nº 560, Centro, Jataí -GO, sob-regime de execução 
indireta, com empreitada por preço global, conf. detalhamentos 
técnicos constantes do Memorial Descritivo e Projetos anexos 
ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 
instrumento contratual.
DATA DE FIRMATURA: 02/04/2020
VIGÊNCIA: 02/04/2020 a 02/09/2020
VALOR GLOBAL: R$ 157.947,86 (cento e cinquenta e sete mil 
novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1039.1.021 – 4.4.90.51.00
FUNDAMENTAÇÃO: Convite nº 01/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93, conforme consta no Processo Administrativo nº 
4.785/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 071/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: ITCO – INTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 

TECNOLOGICO DO CENTRO OESTE
CNPJ/CPF: 06.030.675/0001-60
OBJETO: O presente termo tem como objeto a contratação de 
serviços de consultoria técnica e operacional para a revisão do 
Plano Diretor do Município de Jataí – GO, constituído atualmente 
pela Lei 3.070, de junho de 2010 e legislação abarcada, sendo 
o Código de Edificações do Município, a Lei de Uso e Ocupação 
do Solo (Zoneamento Urbano) e Lei de Particionamento do Solo 
Urbano, todas de 2010.
DATA DE FIRMATURA: 08/04/2020
VIGÊNCIA: 08/04/2020 a 08/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.1539.2.039 – 3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 007/2020 – regido 
pela Lei nº 8.666/93, conforme consta no Processo Administrativo 
nº 6.140/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 072/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: MARDEN ROCHA CARVALHO – MEI
CNPJ/CPF: 31.684.264/0001-35
OBJETO: O objeto deste contrato é a contratação/locação de um 
veículo XXXXX, com motorista, de propriedade do CONTRATANTE, 
marca/modelo GM/S10 2.5 S, Chassi 9BG124ATVTC911666, ano 
1996/1997, cor Branca, Placa KCY-1884, para prestação de serviços 
diversos, tipo camionete, com capacidade de carga de 01 tonelada, 
sendo veículo para a prestação de serviços diversos à Diretoria de 
Higiene e Alimentação Escolar – DHAE, conforme especificações 
contidas neste termo de referência.

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 Caminhonete, 
Diesel, 

Carroceria 
aberta, com 
Motorista

S-10 12 mês R$ 
3.770,00

R$ 
45.240,00

DATA DE FIRMATURA: 16/04/2020
VIGÊNCIA: 16/04/2020 a 16/04/2021
VALOR GLOBAL: R$ 45.240,00 (quarenta e cinco mil duzentos e 
quarenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.1239.2.030-3.3.90.36.00; 
12.361.1239.2.030-3.3.90.39.00
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 053/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 2078/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 073/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: CRISTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 07.435.441/0001-65
OBJETO: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
gêneros alimentícios em geral, destinados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Instituições 
de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, nas 
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modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e Filantropia, 
a seguir discriminados com os valores unitários e totais dos itens:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 AÇAFRÃO 
(condimento)

GIZELE 774 Und R$ 1,12 R$ 866,88

3 AÇÚCAR HIPERCLARO 2160 Und R$ 4,04 R$ 
8.726,40

6 ARROZ PAMPA 8584 Und R$ 
12,76

R$ 
109.531,84

16 EXTRATO DE 
TOMATE

GOIALLI 19383 Und R$ 2,35 R$ 
45.550,05

18 LEITE 
LONGA VIDA 

INTEGRAL

CEMIL 72560 Lt R$ 2,86 R$ 
207.521,60

19 LEITE 
LONGA VIDA 

INTEGRAL 
ZERO 

LACTOSE

CEMIL 180 Lt R$ 3,45 R$ 621,00

25 ÓLEO DE 
SOJA

VILA VELHA 6492 Und R$ 3,39 R$ 
22.007,88

34 PÓ PARA 
PREPARO 

DE MINGAU 
- SABOR 

CHOCOLATE

MAX FOOD 3732 Kg R$ 
10,29

R$ 
38.402,28

DATA DE FIRMATURA: 16/04/2020
VIGÊNCIA: 16/04/2020 a 31/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 433.227,93 (quatrocentos e trinta e três mil 
duzentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.1239.2.026-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 052/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 3795/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 074/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI
CNPJ/CPF: 31.629.675/0001-28
OBJETO: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
gêneros alimentícios em geral, destinados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Instituições 
de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, nas 
modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e Filantropia, 
a seguir discriminados com os valores unitários e totais dos itens:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

8 BOLACHA 
MAISENA

MY BIT 2970 Und R$ 3,10 R$ 
9.207,00

10 BISCOITO 
TIPO 

ROSQUINHA 
DE COCO

BELCOCO 4960 Und R$ 5,49 R$ 
27.230,40

21 MACARRÃO 
PARAFUSO

LIANE 12156 Und R$ 2,32 R$ 
28.201,92

22 MACARRÃO 
ESPAGUETE

LIANE 12197 Und R$ 2,55 R$ 
31.102,35

23 MACARRÃO 
PICADO

LIANE 6864 Und R$ 2,55 R$ 
17.503,20

DATA DE FIRMATURA: 16/04/2020
VIGÊNCIA: 16/04/2020 a 31/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 113.244,87 (cento e treze mil duzentos e 
quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.1239.2.026-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 052/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 3795/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 075/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE 
FRUTAS & FRIOS EIRELI – EPP
CNPJ/CPF: 01.836.288/0001-00
OBJETO: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
gêneros alimentícios em geral, destinados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Instituições 
de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, nas 
modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e Filantropia, 
a seguir discriminados com os valores unitários e totais dos itens:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

32 POLPA DE 
FRUTA 

CONGELADA 
SABOR 

ACEROLA

FRUTTISOL 8433 Und R$ 5,84 R$ 
49.248,72

33 POLPA DE 
FRUTA 

CONGELADA 
SABOR CAJÚ

FRUTTISOL 14251 Kg R$ 4.61 R$ 
65.697,11

DATA DE FIRMATURA: 16/04/2020
VIGÊNCIA: 16/04/2020 a 31/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 114.945,72 (cento e quatorze mil novecentos e 
quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.1239.2.026-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 052/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 3795/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 076/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: GLEIDE GONÇALVES PAMPLONA - ME
CNPJ/CPF: 07.388.607/0001-30
OBJETO: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
gêneros alimentícios em geral, destinados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Instituições 
de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, nas 
modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
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Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e Filantropia, 
a seguir discriminados com os valores unitários e totais dos itens:

ITEM NOME 
ITEM

MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

26 PÃO 
CARECA 

25G

PALÁCIO 
DOS PAES

1695 Kg R$ 15,66 R$ 
26.543,70

27 PÃO 
CARECA 

50G

PALÁCIO 
DOS PAES

2187 Kg R$ 15,66 R$ 
34.248,42

28 PÃO DE 
MILHO 25G

PALÁCIO 
DOS PAES

770 Kg R$ 15,66 R$ 
12.058,20

29 PÃO DE 
MILHO 
50G -

PALÁCIO 
DOS PAES

1008 Kg R$ 15,66 R$ 
15.785,28

30 PÃO 
FRANCÊS 

25G

PALÁCIO 
DOS PAES

6162 Kg R$ 11,64 R$ 
71.725,68

31 PÃO 
FRANCÊS 

50G

PALÁCIO 
DOS PAES

14855 Kg R$ 11,64 R$ 
172.912,20

DATA DE FIRMATURA: 16/04/2020
VIGÊNCIA: 16/04/2020 a 31/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 333.273,48 (trezentos e trinta e três mil 
duzentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.1239.2.026-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 052/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 3795/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 077/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA – EIRELI
CNPJ/CPF: 14.161.820/0001-70
OBJETO: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
gêneros alimentícios em geral, destinados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Instituições 
de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, nas 
modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e Filantropia, 
a seguir discriminados com os valores unitários e totais dos itens:

ITEM NOME 
ITEM

MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

9 BOLO DE 
COCO

PALACIO 
DOS PÃES

2672 Kg R$ 
17,26

R$ 
46.118,72

11 CARNE 
BOVINA 
MOÍDA 
- Corte 

MÚSCULO 
DO 

TRASEIRO

PAULISTÃO 31477 Kg R$ 
16,92

R$ 
532.590,84

12 CARNE 
BOVINA 
PICADA 
- Corte 
COXÃO 
MOLE,

PAULISTÃO 3297 Kg R$ 
24,05

R$ 
79.292,85

DATA DE FIRMATURA: 16/04/2020
VIGÊNCIA: 16/04/2020 a 31/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 658.002,41 (seiscentos e cinquenta e oito mil 
dois reais e quarenta e um centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.1239.2.026-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 052/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 3795/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 078/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: RR COMÉRCIO E LICITAÇÃO EIRELI
CNPJ/CPF: 26.557.142/0001-48
OBJETO: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
gêneros alimentícios em geral, destinados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Instituições 
de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, nas 
modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e Filantropia, 
a seguir discriminados com os valores unitários e totais dos itens:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

2 ACHOCOLATADO TODDY 4865 Und R$ 11,13 R$ 
54.147,45

17 FEIJÃO CARIOCA LUIZA 12616 Kg R$ 5,38 R$ 
67.874,08

DATA DE FIRMATURA: 16/04/2020
VIGÊNCIA: 16/04/2020 a 31/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 122.021,53 (cento e vinte e dois mil vinte e um 
reais e cinquenta e três centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.1239.2.026-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 052/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 3795/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 079/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: COMERCIAL W SETE SECOS E MOLHADOS EIRELI - 
ME
CNPJ/CPF: 27.922.878/0001-30
OBJETO: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
gêneros alimentícios em geral, destinados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Instituições 
de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, nas 
modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e Filantropia, 
a seguir discriminados com os valores unitários e totais dos itens:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

5 ALMÔNDEGA 
BOVINA (KG):

friburguer 2198 Kg R$ 
17,99

R$ 
39.542,02
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14 PERNIL 
SUÍNO EM 

CUBOS (Kg):

friburguer 11668 Kg R$ 
16,30

R$ 
190.188,40

20 MAÇÃ ceasa 146180 Und R$ 0,66 R$ 
96.478,80

DATA DE FIRMATURA: 16/04/2020
VIGÊNCIA: 16/04/2020 a 31/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 326.209,22 (trezentos e vinte e seis mil duzentos 
e nove reais e vinte e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.1239.2.026-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 052/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 3795/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 080/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: FEDERAÇÃO GOIANA DE ATLETISMO
CNPJ/CPF: 03.294.733/0001-74
OBJETO: O presente contrato tem como objeto prestação de serviço 
para realização do Circuito de Corrida de Rua das Águas Termais de 
Jataí – GO, conforme especificações e quantidades estabelecidas 
neste Termo de Referência e de acordo com a Proposta de Trabalho 
nº 433/19 Secretaria Especial do Esporte/Prefeitura Municipal de 
Jataí/GO, Convênio SINCONV N° 883671/2019 – MINISTÉRIO DA 
CIDADANIA – MC/PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ (GO).

ITEM DESCRIÇÃO QND UNID VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

5 PERMIT 
(autorização) 

junto à 
Federação de 

Atletismo.

4 Serviço R$ 2.000,00 R$ 
8.000,00

DATA DE FIRMATURA: 17/04/2020
VIGÊNCIA: 17/04/2020 a 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.2.036 – 3.3.90.30.00; e 
27.122.2739.2.036 – 3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2020 – regido 
pela Lei nº 8.666/93, conforme consta no Processo Administrativo 
nº 6.419/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 081/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: DIOENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 02.050.174/0001-94
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de 
empresa especializada para a implantação do Complexo Esportivo 
JK – etapa pista de skate, com iluminação, paisagismo e calçamento, 
a ser edificado em área contígua ao Parque JK, às margens do 
córrego jataí, no setor central (parte baixa), em jataí-go, sob-
regime de execução indireta, com empreitada por preço global, 
conf. detalhamentos técnicos constantes do Memorial Descritivo e 
Projetos anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu 
origem a este instrumento contratual

DATA DE FIRMATURA: 17/04/2020
VIGÊNCIA: 17/04/2020 a 17/11/2020
VALOR GLOBAL: R$ 317.304,67 (trezentos e dezessete mil, trezentos 
e quatro reais e sessenta e sete centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.1.008 – 4.4.90.51.00
FUNDAMENTAÇÃO: Tomada de Preços nº 002/2020 – regido pela 
Lei nº 8.666/93, conforme consta no Processo Administrativo nº 
1.224/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 082/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: COMERCIAL CARVALHO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 37.366.457/0001-24
OBJETO: O presente contrato tem como objeto o fornecimento de 
gêneros alimentícios em geral, destinados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Instituições 
de Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, nas 
modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo Integral, 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e Filantropia, 
a seguir discriminados com os valores unitários e totais dos itens:

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

4 ALHO 
BRANCO

CEASA 1158 Kg R$ 18,26 R$ 
21.145,08

7 BATATA 
INGLESA

CEASA 1223 Kg R$ 3,76 R$ 4.598,48

13 FILÉ DE 
PEITO DE 
FRANGO

QUALITY 19767 Kg R$ 10,95 R$ 
216.448,65

15 CEBOLA DE 
CABEÇA

CEASA 2049 Kg R$ 2,19 R$ 4.487,31

24 MARGARINA. DELICIA 1608 Und R$ 3,68 R$ 5.917,44

35 SAL 
REFINADO

DUNAS 2639 Kg R$ 1,16 R$ 3.061,24

DATA DE FIRMATURA: 22/04/2020
VIGÊNCIA: 22/04/2020 a 31/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 326.209,22 (trezentos e vinte e seis mil duzentos 
e nove reais e vinte e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.306.1239.2.026-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 052/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 3795/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 083/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: NS DISTRIBUIDORA EIRELI – ME
CNPJ/CPF: 35.556.376/0001-61
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a compra parcelada 
de 192.000 (Cento e noventa e dois mil) sacos vermelhos para lixo 
de 100 litros que serão usados na coleta seletiva. 

ITEM NOME ITEM DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL
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1 SACO 
DE LIXO 

VERMELHO

CAPACIDADE 
DE 100L; 

TAMANHO 0,9M 
DE LARGURA 

X 0,8M DE 
PROFUNDIDADE; 

ESPESSURA 
0,8 MICRA; 

REFORÇADO

BRASLIXO 192.000 Unid R$ 
0,65

R$ 
124.800,00

DATA DE FIRMATURA: 23/04/2020
VIGÊNCIA: 23/04/2020 a 23/04/2021
VALOR GLOBAL: R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro mil e 
oitocentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.1539.2.0252-3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 049/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 1966/2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 084/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: RDS EMBALAGENS - EIRELI
CNPJ/CPF: 21.979.543/0001-72
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a compra parcelada de 
94.176 (Noventa e quatro mil cento e setenta e seis) sacos verdes 
para lixo de 200 litros que serão usados na coleta de resíduos da 
varrição, nos cemitérios e eventualmente em mutirões e eventos 
realizados pela Prefeitura.

ITEM NOME 
ITEM

DESCRIÇÃO ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

2 SACO 
DE LIXO 
VERDE

CAPACIDADE DE 200L; 
TAMANHO 1,10M 
LARGURA X 1,0M 
PROFUNDIDADE; 
ESPESSURA 0,7 

MICRA; REFORÇADO

PLÁSTICOS 
SEM 

LIMITES

94176 Unid R$ 0,72 R$ 
67.806,72

DATA DE FIRMATURA: 23/04/2020
VIGÊNCIA: 23/04/2020 a 23/04/2021
VALOR GLOBAL: R$ 67.806,72 (sessenta e sete mil oitocentos e seis 
reais e setenta e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.452.1539.2.0252-3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 049/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e pela Lei 10.520/2002, conforme consta no Processo 
Administrativo nº 1966/2020.

PORTARIA SGP Nº. 326.                               JATAÍ, 05 DE MAIO DE 2020.

“Concede licença-prêmio ao servidor que se nomina e dá 
outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio 
formulado pelo Servidor e contido no Procedimento 
Administrativo nº. 9.965/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos 
legais e as autorizações emanadas de todas as autoridades 

legalmente competentes para a concessão da licença-
prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 
222 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a 
existência da conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio ao servidor EVARISTO 
FERREIRA FIALHO pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se 
no dia 10 de maio de 2020 e se encerrando na data de 07 de 
agosto de 2020, devendo haver o regresso ao desempenho 
de suas funções no dia útil imediatamente subsequente ao 
término do prazo do afastamento, independentemente de 
qualquer notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício o 
tempo de afastamento do Servidor, isto apenas para os fins 
de não geração de vacância ou abandono de cargo. 

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de 
Pessoas para que sejam adotados todos os procedimentos 
necessários para que sejam implementadas as diretrizes 
traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 10.05.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 327.                                JATAÍ, 05 DE MAIO DE 2020.

“Concede licença-prêmio à servidora que se nomina e dá 
outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio 
formulado pela Servidora e contido no Procedimento 
Administrativo nº. 13.550/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos 
legais e as autorizações emanadas de todas as autoridades 
legalmente competentes para a concessão da licença-
prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 
222 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a 
existência da conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora ELIANE MARIA 
MODESTA pelo prazo de 03 (meses) meses, iniciando-se no 
dia 17 de maio de 2020 e se encerrando na data de 14 de 
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agosto de 2020, devendo haver o regresso ao desempenho 
de suas funções no dia útil imediatamente subsequente ao 
término do prazo do afastamento, independentemente de 
qualquer notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício 
o tempo de afastamento da Servidora, isto apenas para os 
fins de não geração de vacância ou abandono de cargo. 

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de 
Pessoas para que sejam adotados todos os procedimentos 
necessários para que sejam implementadas as diretrizes 
traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 17/05/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 329.                                JATAÍ, 06 DE MAIO DE 2020.

“Exonera servidor que se menciona 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 a vacância de cargo somente ocorre com 
a exoneração, tal como determina o inciso VI do artigo 119 
da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a definição 
de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 120, e 
seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex offício, o servidor BRENO JUNIO SOUZA 
do cargo de provimento em comissão de CHEFE TURMAS 
PARQUES E JARDINS, Símbolo CA-3, passando o mesmo a 
não mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

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

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01/05/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal


