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CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

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 Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da Tomada 
de Preço nº 01/2019. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
PRIMECON 

CONSTRUTORA 
LTDA

07.945.776/0001-
23

    Termo Aditivo
Nº 04 – C: 
005/2019 

JATAIPREVI

Jataí – GO, 08 de maio de 2020.

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 a empresa abaixo descrita 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 26/2019. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
RHEIDNER 

MORAES TOSTA – 
EIRELI

05.167.967/0001-
86

    Termo Aditivo
Nº 02 – C: 
220/2019

Jataí – GO, 08 de maio de 2020.

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 a empresa abaixo descrita 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 
148/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.
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CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
MENDONÇA 

SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA

16.958.127/0001-
58

    Termo Aditivo
Nº 02 – C: 
218/2019

                                                                               
Jataí – GO, 08 de maio de 2020.

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 a empresa abaixo descrita 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 
126/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
CESAR LUIZ GARCIA 

TENDAS - ME
09.128.701/0001-

85
    Termo Aditivo

Nº 02 – C: 
210/2019

GABRIEL SANTOS 
MEDEIROS – MEI

27.721.754/0001-
97

Termo Aditivo
  Nº 02 – C: 
211/2019

MARCH INDÚSTRIA 
E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA- 
ME

03.835.804/0001-
07

Termo Aditivo
Nº 02 – C: 
212/2019

NEUDES OLIVEIRA 
DE JESUS - ME

07.563.511/0001-
60

Termo Aditivo
   Nº 02 – C: 
213/2019

TAIMILLY ROBERTA 
RIBEIRO CUNHA 

– ME

17.706.257/0001-
66

Termo Aditivo
Nº 02 – C: 
214/2019

TECNO COM 
INFORMÁTICA 

LTDA - ME

06.049.744/0001-
87

Termo Aditivo
Nº 02 – C: 
215/2019

WARLLEY J GARCIA 
- ME

18.412.344/0001-
73

Termo Aditivo
Nº 02 – C: 
216/2019

                                                                               
Jataí – GO, 08 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 



Ano 8 | 1695ª Edição | Vigência: 08/05/2020 PAG. 2DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 60

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

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 mecânica geral, por 
meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 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 dos serviços de mecânica para a 
caminhonete GM/D20, placa GQI 1492, visando a manutenção 
corretiva, além de executar manutenções e identificar defeitos 
mecânicos, possibilitando a reparação e substituição de 
componentes, ajustando peças e simulando o funcionamento 
dos componentes e equipamentos, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 12.392/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no serviço de mecânica em geral, para 
atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
2092/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R

CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 AUTO PEÇAS 
LIMA E FREITAS

 35.262.463/0001-
06

(00)0000-
0000 

  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA E 
FREITAS

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 SERV 33684 - MAO DE OBRA R$ 510,00 R$ 510,00

VALOR TOTAL R$ 510,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 510,00

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

Jataí, 28 de abril de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 50

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RAÇÃO E SAL 
PROTEINADO.”

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 sal 
proteinado e ração, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e 
Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa MATEUS TALLES L. M. DE 
CARVALHO, inscrita no CNPJ sob o nº 16.659.414/0001-67 
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 a aquisição de alimentos completos do tipo 
seco, para uso na alimentação de cavalos, animais estes que são 
recolhidos ou apreendidos pelo Departamento de Controle de 
Amimais que são soltos em vias públicas, ou apreendidos devidos 
a maus tratos. O sal proteinado é rico em diversos nutrientes que o 
animal não encontram na pastagem, e a ração e um complemento 
alimentar para os animais, aquisição está registrada no processo 



Ano 8 | 1695ª Edição | Vigência: 08/05/2020 PAG. 3DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

administrativo nº 12.393/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento sal proteinado e ração, por 
meio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa MATEUS TALLES L. M. DE CARVALHO, com endereço na 
Rua Rio Negro, Vila Progresso, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$780,00 (setecentos e oitenta reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 1982/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 MATEUS TALLES L. 
M. DE CARVALHO

 16.659.414/0001-67   

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

MATEUS TALLES L. M. DE 
CARVALHO

VALOR UNIT VALOR 
TOTAL

1 10,00 SC 169179 - RAÇÃO 
EQUINOS 13

R$ 64,50 R$ 645,00

2 3,00 SC 185922 - 
SUPLEMENTO 
PROTEINADO

R$ 45,00 R$ 135,00

VALOR TOTAL R$ 780,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
MATEUS TALLES L. M. DE 

CARVALHO
R$ 780,00

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

Jataí, 27 de abril de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 38

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOMBA D’ÁGUA 
SUBMERSA 5CV TRIFÁSICA.”

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 bomba 
d’água submersa trifásica, por meio Secretaria Municipal de meio 
Ambiente e Urbanismo.

CONSIDERANDO que a empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.245.652/0001-11 
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 a solicitação de equipamento novo para 
substituição da bomba d’água submersa trifásica que está instalada 
na Praça Tenente Diomar Menezes, e que está com defeito, sendo 
que a foi detectado por técnico especializado que o defeito e 
insanável. A falta desta bomba está prejudicando a irrigação e o 
desenvolvimento do gramado e das plantas da Praça, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 1.570/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de bomba d’água 
submersa trifásica, por meio Secretaria Municipal de meio 
Ambiente e Urbanismo.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA, com endereço na 
Avenida Goiás, n° 1.684, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 455/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R

CPF/CNPJ

1 JORGE 
RODRIGUES 
DA SILVA E 
CIA LTDA

 02.245.652/0001-11  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

JORGE RODRIGUES DA 
SILVA E CIA LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 UN BOMBA R$ 
4.700,00

R$ 
4.700,00

VALOR TOTAL R$ 4.700,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
JORGE RODRIGUES DA SILVA E 

CIA LTDA
R$ 4.700,00
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Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 10 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 59

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E 
CARTUCHOS.”

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 recarga de toner e 
cartuchos, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa TECNO COM INFORMÁTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.049.744/0001-87 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 o serviço de recarga de toners e cartuchos, são 
extremamente necessários para a manutenção de nossas atividades 
administrativas, visto a que nossas impressoras são utilizadas na 
preparação de todos os procedimentos administrativos que ensejam 
a impressão de despachos, ofícios, cartões de estacionamento de 
idosos e PNES entre outras, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 13.234/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada no serviço de recarga de toner e cartuchos, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa TECNO COM INFORMÁTICA LTDA, com endereço na 
Avenida Dorival de Carvalho, nº 408, Centro, Jataí-GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um 
valor total de R$ 2.166,00 (dois mil, cento e sessenta e seis reais). 
Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
2164/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 TECNO COM 
INFORMATICA 

LTDA

 06.049.744/0001-
87

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

TECNO COM 
INFORMATICA LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 4,00 SV 182476 - RECARGA 
IMPRESSORAS 

SANSUNG

R$ 60,00 R$ 240,00

2 2,00 SV 182476 - RECARGA 
IMPRESSORAS 

SANSUNG

R$ 60,00 R$ 120,00

3 8,00 SV 182477 - RECARGA 
IMPRESSORA 

BROTHER DCP 8112 
DN

R$ 65,00 R$ 520,00

4 4,00 SV 182478 - RECARGA 
IMPRESSORA 

BROTHER, MODELO 
HL1112

R$ 55,00 R$ 220,00

5 2,00 SV 161754 - RECARGA 
IMPRESSORA EPSON, 
MODELO L375 C462S 

ECOTANK, SERIE 
WMTM200903, COR 

MAGENTA

R$ 72,00 R$ 144,00

6 2,00 SV 182482 - RECARGA 
IMPRESSORA EPSON, 

MODELO L375 
AMARELO

R$ 72,00 R$ 144,00

7 2,00 SV 161753 - RECARGA 
IMPRESSORA EPSON, 
MODELO L375 C462S 

ECOTANK, SERIE 
WMTM200903, COR 

AZUL

R$ 72,00 R$ 144,00

8 2,00 SV 182479 - RECARGA 
IMPRESSORA EPSON, 

MODELO L375 
PRETO

R$ 72,00 R$ 144,00

9 4,00 SV 219298 - RECARGA 
IMPRESSORA HP

R$ 20,00 R$ 80,00

10 4,00 SV 219298 - RECARGA 
IMPRESSORA HP

R$ 75,00 R$ 300,00

11 2,00 SV 219299 - RECARGA 
IMPRESSORA 

BROTHER

R$ 55,00 R$ 110,00

VALOR TOTAL R$ 2.166,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
TECNO COM INFORMATICA 

LTDA
R$ 2.166,00

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

Jataí, 27 de abril de 2020.
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 06

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

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 o Fundo Municipal de Previdência Social 
dos Servidores de Jataí necessita contratar empresa especializada 
no fornecimento de cartuchos para impressora, por meio Fundo 
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS 
- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.151.537/0001-27 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 a solicitação de aquisição de material de 
consumo, cartuchos para impressora da sala do procurador 
Jurídico. O mesmo se faz necessário pois a recarga do mesmo não 
e mais possível realizar, e o reparo se tornaria inviável uma vez 
que o custo de um novo é mais e conta e com maior durabilidade, 
aquisição está registrada no processo administrativo nº 960/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de cartuchos para 
impressora, para atender ao Fundo Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Jataí.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME, com endereço na 
Avenida Rio Claro, nº 713, Setor Santa Maria, Jataí - GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um 
valor total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Conforme 
segue:

Nº F O R N E C E D 
O R

CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 CLEVER 
APARECIDO DE 

JESUS - ME

 09.151.537/0001-27 (00)0000-
0000 

 ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

CLEVER APARECIDO DE 
JESUS - ME

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 UN 75597 - 
CARTUCHO HP

R$ 120,00 R$ 120,00

2 1,00 UN 215644 - 
CARTUCHO HP 
213 MAGENTA

R$ 120,00 R$ 120,00

3 1,00 UN 215643 - 
CARTUCHO HP CF 

212 YELLOW

R$ 120,00 R$ 120,00

VALOR TOTAL R$ 360,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
CLEVER APARECIDO DE JESUS 

- ME
R$ 360,00

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

Jataí, 13 de janeiro de 2020.

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

Altamiro Moreira de Souza
Diretor Executivo Jataí-Previ

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 034/2020

DECLARA DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER PACIENTE COM DECISÃO JUDICIAL.

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;

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 medicamentos para pacientes do 
SUS;

CONSIDERANDO que a empresa Oncoexpress Comércio de 
Produtos Farmacêuticos Ltda-Me - CNPJ: 22.227.973/0001-
09 foi a concorrente que ofertou os menores preços, 
apresentando propostas de fornecimento com orçamentos 
inferiores ao previsto na legislação pertinente;

CONSIDERANDO que esses medicamentos são fármacos 
utilizados pela Medicina na  realização de tratamento 
de quimioterapia de alguns tipos de câncer ou cancro e 
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são destinados para atender a Decisão do Mandado de 
Segurança impetrado pela paciente:Kelly da Costa Monteiro.

CONSIDERANDO que os itens são de extrema necessidade 
para atender a pacientes com mandado judicial, 
diagnosticada com Neoplasia de Colo Uterino Metastático 
(CID C 53.9), conforme a decisão no processo nº 
2000679.69.2020 do TJGO que necessita de tratamento 
contínuo, 

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. 

CONSIDERANDO que 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).

CONSIDERANDO, por fim, que os medicamentos, objeto 
deste processo, não fazem parte do elenco de padronização 
e também não estão disponíveis em nenhum contrato 
vigente celebrado por este Município.

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa emergencial de licitação para 
aquisição de medicamentos para atender em caráter emergencial 
a paciente Kelly da Costa Monteiro, conforme solicitações contidas 
nas especificações e quantidades contidas no Processo.

Art. 2º - Fica autorizado à aquisição dos medicamentos junto à 
Empresa Oncoexpress Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda-
Me - CNPJ: 22.227.973/0001-09, com endereço na Rua Domingos 
de Morais, nº 348, Vila Mariana, São Paulo - SP, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentada pela mesma no valor de R$ 
15.720,00 (quinze mil e setecentos e vinte reais), conforme segue:

Nº DESCRIÇÃO QTD UND ONCOEXPRESS COMÉRCIO DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

LTDA-ME 
CNPJ: 22.227.973/0001-09

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 Bevacizumabe, 
Sol. Inj. 25 mg/

mL. 16 mL. 
Tipo: Avastin.

2 FRAS/ 
AMPOLA

R$ 6.180,00 R$ 12.360,00

2 Bevacizumabe, 
Sol. Inj. 25 mg/
mL. 4 mL. Tipo: 

Avastin.

2 FRAS/ 
AMPOLA

R$ 1.680,00 R$ 3.360,00

TOTAL R$ 15.720,00

Totalizando a Dispensa Emergencial em R$ 15.720,00 (quinze mil e 

setecentos e vinte reais).

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, 13 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
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS 037/2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULAR 
TIPO SMARTPHONE, QUE SERÃO UTILIZADOS NO SAMU.”

O Gestor Municipal de Saúde 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 9412/2018;

CONSIDERANDO 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 “Aparelhos Celular Tipo Smartphone”, atendendo 
as necessidades do SAMU;

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 se faz necessária a aquisição de “Aparelhos Celular 
Tipo Smartphone”, atendendo as necessidades do SAMU, conforme 
os documentos em anexo, sendo de extrema necessidade para 
manutenção e agilidade dos atendimentos realizados pelo referido 
Departamento;

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;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
aquisição de “Aparelhos Celular Tipo Smartphone”, atendendo as 
necessidades do SAMU, nas especificações e quantidades contidas 
na ordem de fornecimento e termo referencial;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa: 
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NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, inscrita no CNPJ: 07.563.511/0001-
60, com endereço na AV. Rio Claro, nº 990, Centro, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma no 
valor total de R$ 1.198,00 (um mil e cento e noventa e oito reais).

Nº DESCRIÇÃO QTD UND NEUDES OLIVEIRA DE 
JESUS

CNPJ: 007.563.511/0001-
60

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Aparelho celular tipo 
smartphone, com 
foco em aplicativo 

de WHATSAPP 
(recurso conversa 

online), bateria 
acima de 300 mAh 

e armazenamento a 
partir de 32 GB.

2 UND R$ 599,00 R$ 
1.198,00

TOTAL R$ 1.198,00

Totalizando a Dispensa em R$ 1.011,95 (um mil e onze reais e 
noventa e cinco 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, 15 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
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 040/2020

“DECLARA DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
DR. SERAFIM DE CARVALHO.”

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;

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 adequação 

das instalações elétricas do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 
Carvalho.”

CONSIDERANDO que as empresa: Mecol – Montagens 
Eletromecânicas Condor Ltda - CNPJ: CNPJ: 01.456.003/0001-
05, foi a concorrente que ofertou o menor preço, apresentando 
propostas de fornecimento e serviços com orçamentos inferiores 
ao previsto na legislação pertinente;

CONSIDERANDO que o Hospital das Clínicas Doutor Serafim de 
Carvalho, necessita contratar empresa especializada em serviços 
elétricos para adequação das instalações elétricas do local;

CONSIDERANDO que as irregularidades encontradas, colocam 
em risco iminente a incolumidade das pessoas que frequentam 
o local, tais como: cabos expostos as intempéries, as vezes 
próximos a passagem de funcionários, bem como alguns cabos 
estarem energizados no piso, e outras anomalias conforme consta 
no Memorial Descritivo elaborado em anexo pela Secretaria 
responsável.

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento Urbano, fez o levantamento de todos os reparos e 
modificações necessárias para a instalação/ adequação do local e 
desta forma, solicitou orçamentos com empresas especializadas no 
município, para atender as demandas da obra;

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 
contratação imediata e direta de empresa para adequação das 
instalações elétricas do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 
Carvalho, nas especificações e quantidades contidas no Projeto em 
anexo;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa: Mecol – Montagens Eletromecânicas Condor Ltda - 
CNPJ: CNPJ: 01.456.003/0001-05, com endereço na Rua Doris 
Elias da Costa, nº 134, Jardim Rio Claro. Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentada pela mesma no valor de R$ 
45.465,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco 
reais), conforme segue:
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTD CIENTIFICA MEDICA 
HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 07.847.837/0001-
10

PREÇO UNIT PREÇO 
TOTAL

1 Contratação 
de empresa 

especializada 
em serviços 

para 
adequação 

das 
instalações 
elétricas do 
Hospital das 
Clínicas Dr. 
Serafim de 
Carvalho.

SERV 01 R$ 
45.465,00

R$ 
45.465,00

TOTAL R$ 45.465,00

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, 30 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

EXTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 034/2020

PROCESSO N°: 13257/2020

CONTRATADA: Oncoexpress Comércio De Produtos Farmacêuticos 
Ltda-Me - CNPJ: 22.227.973/0001-09

OBJETO: Aquisição emergencial de medicamentos para atender em 
caráter emergencial a paciente Kelly da Costa Monteiro, conforme 
solicitação do Ministério Público na UBS James Phillip Minelli (Av. 
Goiás).

Nº DESCRIÇÃO QTD UND ONCOEXPRESS COMÉRCIO DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

LTDA-ME 
CNPJ: 22.227.973/0001-09

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 Bevacizumabe, 
Sol. Inj. 25 mg/

mL. 16 mL. 
Tipo: Avastin.

2 FRAS/ 
AMPOLA

R$ 6.180,00 R$ 12.360,00

2 Bevacizumabe, 
Sol. Inj. 25 mg/
mL. 4 mL. Tipo: 

Avastin.

2 FRAS/ 
AMPOLA

R$ 1.680,00 R$ 3.360,00

TOTAL R$ 15.720,00

Assinatura: 13/04/2020

Vigência: 12/06/2020

Valor Total: R$ 15.720,00 (quinze mil e setecentos e vinte reais).

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

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.122.1039.2062.3.3.90.30.00
_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 037/2020

PROCESSO N°: 4882/2020

OBJETO: Aquisição de “Aparelhos Celular Tipo Smartphone”, 
atendendo as necessidades do SAMU.

CONTRATADA: Neudes Oliveira de Jesus - CNPJ: 07.563.511/0001-
60

Nº DESCRIÇÃO QTD UND NEUDES OLIVEIRA DE 
JESUS

CNPJ: 07.563.511/0001-
60

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Aparelho celular tipo 
smartphone, com 

foco em aplicativo de 
WHATSAPP (recurso 

conversa online), 
bateria acima de 300 

mAh e armazenamento 
a partir de 32 GB.

2 UND R$ 599,00 R$ 
1.198,00

TOTAL R$ 1.198,00

Assinatura: 15/04/2020

Vigência: 13/07/2020

Valor Global: R$ 1.198,00 (um mil e cento e noventa e oito reais).

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

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.122.1039.2062.3.3.90.30.00.
_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 040/2020

PROCESSO nº.: 14290/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços para 
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adequação das instalações elétricas do Hospital das Clínicas Dr. 
Serafim de Carvalho.

CONTRATADA: Mecol – Montagens Eletromecânicas Condor Ltda – 
CNPJ: 01.456.0003/0001-05

Nº DESCRIÇÃO QTD UND MECOL – MONTAGENS 
ELETROMECÂNICAS CONDOR LTDA                         

CNPJ: 01.456.0003/0001-05        

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 Contratação 
de empresa 

especializada 
em serviços 

para 
adequação das 

instalações 
elétricas do 
Hospital das 
Clínicas Dr. 
Serafim de 
Carvalho.

1 SERV R$ 45.465,00 R$ 45.465,00

TOTAL R$ 45.465,00

Assinatura: 30/04/2020

Vigência: 29/08/2020

Valor Total: R$ 45.465,00 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e 
sessenta e cinco 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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

     Jataí, 08 de maio de 2020.

A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JATAÍ, por meio da 
gestora contratual, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-
LA EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que 
passa a inventariar:
     
1. Segundo o que se verificou pela Prefeitura de Jataí, através 
do processo administrativo nº 14.173/2020, relatando os 
inconvenientes causados pela entrega do produto item 
31 “carrinho de mão para construção extra forte 65 L 
Chapa 20”, sendo não ser esta a especificação exigida em 
edital e contrato, contratados através da Ata de Registro 
de Preços 001/2020, celebrado com a empresa TOTAL 
SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA – ME, logo, fica constatado indícios 
de inexecução contratual por parte desta empresa, o que 
motivou o presente a notificação, devendo a empresa 
manifestar sobre a celeuma sob pena de aplicação de 
sanções administrativas contratuais.

2. Inobstante, o município estabelece um prazo 
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, para que a 

empresa regularize a entrega do item acima descrito 
conforme o que está previsto no edital, solicitados através 
da Ordem de Fornecimento enviada pelo departamento 
competente, e prazo legal para a apresentação de defesa 
sobre a não entrega dos produtos, sob pena de aplicação 
da penalidade de multa, tudo conforme cláusula nona 
do contrato, respeitado os princípios da ampla defesa e 
contraditório, sob pena de serem tomadas as medidas legais 
cabíveis ao caso, nos termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 
e alterações posteriores, como a suspensão do direito de 
licitar e contratar com o Município de Jataí.

 3. Por conseguinte, é a presente Notificação para requerer 
ao representante legal da empresa supracitada para que 
tome as medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em 
ato ilegítimo. 

4. O município informa que os autos do processo 
administrativo estão franqueados para vista e cópia junto ao 
setor de contratos, à rua constante do rodapé da página dos 
dias úteis, em horário de expediente, qual seja 08h00min as 
11h00min e 13h00min as 17h00min.

Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser 
protocolada pessoalmente na sede da Prefeitura no 
endereço constante no rodapé da página. 

Respeitosamente.

ILTON PEREIRA DO NASCIMENTO
Gestor contratual

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE JATAÍ – 
GO, por meio do Sr. ANTONIO MANETTA NETO, Superintendente 
de Licitações e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-
LO EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
     

1. Segundo o que se verifica, a empresa NS DISTRIBUIDORA 
EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 35.556.376/0001-61, não 
compareceu para assinatura do contrato nº 083/2020 
mesmo após a emissão da ordem de convocação para 
assinatura publicada no Diário Oficial do Município do dia 
23 de abril de 2020.

2. Logo, a conduta da empresa pode ser tipificada no artigo 
81 da Lei nº 8.666/93, e também com pena prevista no 
Artigo 7º da Lei 10.520/2002, ante a não assinatura do 
contrato e retardamento de sua execução. Assim, ante a 
gravidade da conduta, que vem retardando a execução das 
atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, as 
penalidades previstas no contrato que poderão ser adotadas 
são: multa de 20% (vinte por cento) do valor da proposta, 
sem prejuízo da pena de impedimento de licitar e contratar 
com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos, conforme cláusula nona, “c” do referido contrato.

3.Inobstante, o município estabelece um prazo 
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improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas para regularizar 
a entrega do contrato acima descrito, sob pena de aplicação 
da penalidades previstas; 

Estabelece também um prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias úteis para que a empresa se manifeste, respeitado 
os princípios da ampla defesa e contraditório, sob pena 
de serem tomadas as medidas legais cabíveis ao caso, nos 
termos da Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002.

Portanto, é a presente Notificação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que 
tome as medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em 
ato ilegítimo. 

Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser 
protocolada pessoalmente na sede da Prefeitura no 
endereço constante no rodapé da página. 

Respeitosamente.

Jataí, 08 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

OFÍCIOS

Oficio n°025/2020                            Jataí GO, 08 de Maio de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
Data do 
Crédito

Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

04/05/2020 MERENDA 43561-9 1897,40

Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

_____________________________________________________

Oficio n°024/2020                               Jataí GO, 08 de Maio de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
Data do 
Crédito

Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

08/05/2020 PNATE 28628-1 16.228,80

Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

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
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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 
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 
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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, 
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
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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

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.
_____________________________________________________
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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

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.

Processo Administrativo nº. 14.142/2020

Contrato: 183/2019. PREGÃO nº 115/2019, doravante referido no 
Processo Administrativo nº. 24.564/2019.
ASSUNTO: Sanções Administrativas à empresa CRISTAL COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA

D E C I S Ã O

Compulsa-se no presente processo administrativo acerca do 
inadimplemento contratual da empresa CRISTAL COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, visando o fornecimento de materiais de 
consumo (artigos de  limpeza e higiene, material de expediente 
e gêneros alimentícios) e  material permanente, para  atender às 
necessidades das Unidades Escolares, Cmei’s e Cei’s, Secretaria 
Municipal de Educação, Divisão de Higiene e Alimentação e 
Conselho Municipal de Educação do Município de Jataí-Goiás.

1. RELATÓRIO

1.1. A Gestora do contrato, foi informada que a empresa 
CRISTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, contratada para 
fornecimento de materiais de higiene em geral, especialmente os 
itens 3, 4, 12, 14 e 28, deixou de atender por completo as ordens 
de fornecimento 1284/2020 e 1285/2020 emitidas conforme 
processo administrativo nº 14142/2020, mesmo após devidamente 
notificada;

1.2. Logo, após as devidas notificações, a empresa não realizou 
a entrega dentro do prazo final estipulado que se findou no dia 23 
de março de 2020, após decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para entrega.

1.3. Contudo, ao arrepio das regras estabelecidas na Cláusula 
Sexta, alínea “b” do contrato, a empresa contratada incorreu em 
mora na entrega dos referidos itens.

1.4. Apesar de terem sido realizadas várias tentativas de 
notificação e contato com a empresa inadimplente, com o 
encaminhamento das cópias da indicação do ilícito contratual por 
parte da fiscalização, não houve apresentação da defesa prévia 
sobre a notificação.

É o relatório. Passa-se ao mérito.
 
2. DA VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO ÀS 
REGRAS SANCIONADORAS

2.1. A aplicação de sanções administrativas é antes de tudo um 
dever-poder da Administração Pública. Não há uma faculdade, não 
cabendo ao Administrador deixar de aplicar o que a lei determina, 
salvo justificativa de robusta envergadura que tenha o condão de 
afastar a culpabilidade da Particular Contratado ou a ilicitude da 
conduta, no caso concreto.

2.2. Outra não é a lição pacificada na doutrina especializada, 
por todos Marçal Justen Filho:

Quando determinada conduta é qualificada como ilícito 
administrativo, sua ocorrência gera o dever de punição. A omissão 
de punição é tão antijurídica quanto a prática do próprio ilícito. 
Nunca pode ser uma questão de escolha da Administração punir 
ou não punir, segundo um juízo de conveniência política. Aliás, o 
agente público que deixa de adotar as providências destinadas a 
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promover a punição do sujeito que praticou ilícito pode configurar 
inclusive crime. Portanto, a prévia definição normativa dos ilícitos 
puníveis vincula o administrador e retira a margem de liberdade 
sobre a conduta futura a adotar. (JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: 
comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 4. ed. rev. 
e atual. de acordo com a Lei Federal 10.520/2002 e os Decretos 
Federais 3.555/2000 e 5.450/2005. São Paulo: Dialética, 2005. p. 
180).

2.3. A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que 
o Administrador está vinculado à aplicação das sanções 
administrativas previstas na legislação. Porém, sempre há a 
possibilidade de não ser adequada ou necessária à sua aplicação, 
diante de certas circunstâncias do caso concreto. Circunstâncias 
essas que poderão vir à lume exatamente durante a tramitação 
do respectivo processo sancionador. Isso se infere da seguinte 
determinação contida em Acórdão da Corte de Contas da União, 
textualmente (grifamos):

ACÓRDÃO nº 877/2010 - SEGUNDA CÂMARA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas 
da Fundação Universidade Federal do Maranhão - FUFMA, 
referente ao exercício de 2005.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão da 2ª Câmara, em:
[...] 9.6.26. aplique as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 
n.º 8.666/1993 nos casos de atraso na execução e de inadimplência 
contratual ou justifique no processo o motivo da não-aplicação de 
multa ou outra sanção;
2.4. A publicação oficial do Governo Federal para orientação 
dos agentes administrativos em relação à aplicação de sanções 
administrativas denominada "Caderno de logística. Sanções 
administrativas. Diretrizes para formulação de procedimento 
administrativo específico" também reflete a posição firmada no 
TCU de que o Administrador vincula-se à aplicação das sanções 
em razão da ocorrência de ilícitos contratuais, salvo se houver 
justificativa nos autos do processo:
Em outra oportunidade, o TCU se manifestou orientando que, na 
análise do caso em concreto, se houver situações em que o gestor 
tenha motivos para deixar de aplicar as sanções, tal situação deve 
ser devidamente justificada nos autos do processo.
(Disponível em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
arquivos
/caderno/caderno-de-logistica-de-sancao-2.pdf> p. 14).

2.5. Logo, resta claro que não há alternativa ao Administrador, 
em caso de conhecimento da prática de atos ilícitos contratuais por 
partes de particulares contratados, a não ser a imediata autuação 
de processo administrativo sancionador, como também que, 
inexistindo motivo justo que afaste a natureza ilícita do ato ou a 
culpabilidade do particular, ele deve obrigatoriamente aplicar a 
sanção cabível, sempre sob a luz da regra da proporcionalidade.

3. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

3.1. O Estado de Direito tem como um de seus pilares 
fundamentais, ao lado do festejado reinado da lei, a salvaguarda 
permanente da ideia de segurança jurídica. Por seu turno, a 
segurança jurídica requer que o decurso do tempo naturalmente 
estabilize as relações jurídicas. Portanto, há que se enaltecer 
a importância, em todos os ramos do Direito, do instituto da 

prescrição. Inclusive se trata de matéria de ordem pública, ou seja, 
passível de ser conhecida em qualquer grau ou instância, de ofício 
pela autoridade competente. Por óbvio, não é diferente na seara 
do Direito Administrativo.

3.2. Contudo, o Direito Administrativo, ao contrário do Direito 
Civil, não sendo codificado, não possui um regramento geral 
tendente a disciplinar institutos e matérias com reflexos em todos 
os seus sub-ramos. Isso faz com que matérias como prescrição 
e decadência, por exemplo, tenham que ser disciplinadas nos 
diversos diplomas legais vigentes na área. Infelizmente, percebe-
se que no campo do processo administrativo sancionador a Lei 
8.666/93 silenciou.

3.3. Sendo assim, coube à doutrina e jurisprudência a 
construção de uma interpretação para operacionalizar a regra da 
prescritibilidade no campo da pretensão punitiva administrativa, 
sendo majoritário o entendimento de que seria de 5 anos o prazo 
prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública 
na seara das sanções administrativas. Isso porque é esse prazo 
que tem a maior incidência nas leis que disciplinam os diversos 
institutos de Direito Administrativo, como também fixado pelo 
Decreto nº 20.915/1932 para as ações pessoais contra a Fazendo 
Pública.

3.4. Nessa trilha, cite-se o entendimento do STJ esposado no 
julgamento do Resp 623.023/RJ, 2ª Turma, Dj. 14.11.2005, Rel. 
Min. Eliana Calmon, in verbis:

[...]
1. Se a relação que deu origem a crédito em cobrança tem assento 
no direito público, não tem aplicação a prescrição constante do 
Código Civil. [...]

3. Incidência, na espécie, do Dec. 20.910/1932, porque à 
Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se 
impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere 
às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, 
corolário do princípio da simetria.

3.5. Diante disso, forçoso reconhecer-se que não há prescrição 
da pretensão punitiva no presente caso, cujo atraso na entrega do 
material ocorrera a partir da solicitação do dia 23 de março de 
2020, ou seja, há menos de três anos.

4. DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

4.1. Imprescindível ressaltar, novamente, que a Administração 
notificou a empresa quanto à abertura de presente Processo em 
razão das inexecuções contratuais indicadas pela Fiscalização, como 
também acerca da possibilidade de aplicação das penalidades 
concretamente cabíveis, para o exercício regular de seu direito 
ao contraditório e ampla defesa, para apresentação de defesa 
prévia e indicação de quaisquer meios de prova aceita em Direito, 
no prazo de cinco dias úteis, inclusive franqueando os autos para 
fins de consulta e cópias, nada sendo apresentado pelo Particular 
inadimplente.

4.2. Registre-se, por oportuno, que conforme consta dos 
autos, em inequívoca demonstração do pleno respeito às garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, houve diversas 
tentativas de notificação da empresa a respeito da tramitação do 
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presente feito, todas, no entanto, infrutíferas.

4.3. Não é demais destacar, nessa quadra, que a falta do 
exercício do direito ao contraditória e à ampla defesa, por óbvio, 
não obstaculiza a tramitação do feito sancionador e nem invalida a 
eventual sanção aplicada. Claro que não teria lógica deixar a sorte do 
processo sancionador nas mãos do próprio infrator administrativo, 
sobretudo quando foram intentadas todas as medidas necessárias 
e possíveis para efetivar a notificação do interessado, sem sucesso.

5. DA(S) CONDUTA(S) ILÍCITA(S) DO CONTRATADO:

5.1. O inadimplemento contratual decorre de uma ação 
ou omissão do Particular no cumprimento de suas obrigações 
contratuais. Neste caso, o ilícito se resume ao atraso na entrega dos 
materiais adquiridos pela Administração, o que ainda não ocorreu. 
Ou seja, o cumprimento integral da ordem ainda não ocorreu e já 
se passaram 45 (quarenta e cinco) dias.

5.2. De fato, o atraso na entrega dos materiais contratados 
contraria a necessidade efetiva de tais materiais ao andamento das 
atividades da Administração, atividades essenciais como higiene 
de pessoas em plena pandemia mundial.

5.3. Portanto, a conduta ilícita contratual resta claramente 
caracterizada no descumprimento do prazo de entrega dos 
materiais.

6. DA ANÁLISE DO(S) DANO(S) À ADMINISTRAÇÃO:

6.1. Em relação ao dano ocasionado pela postura inadequada 
do Particular Contratado, não houve nenhuma indicação em 
concreto nos autos pela unidade técnica responsável (Fiscalização). 
Porém, é fato que a Administração Pública não pode realizar 
nenhuma atividade ou adquirir nenhum produto que não seja 
necessário e adequado à sua finalidade pública, sob pena de ferir 
de morte o princípio da eficiência.

6.2. Ora, indiscutível que a aquisição de sacos de lixo é 
importante ao dia a dia da Administração. Bem por isso, não há 
dúvidas de que o inadimplemento do particular ocasionou, e ainda 
ocasiona, um grau alto de dano aos serviços públicos prestados 
pela Administração à sociedade, até porque o Particular Contratado 
descumpriu a obrigação pactuada de entregar os produtos 
adquiridos dentro do prazo, o que compromete os serviços de 
limpeza predial e urbana, ocasionando um colapso na coleta de 
lixo e consequentemente na saúde pública.

7. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO:

7.1. Na aplicação da sanção administrativa, indispensável 
a individualização concreta da penalidade cabível ao caso, 
considerando todas a suas circunstâncias. O sancionamento 
administrativo do particular inadimplente, conforme indicam 
a doutrina e jurisprudência, depende fundamentalmente de 
princípios e fatores basilares orientadores da individualização ou 
dosimetria da sanção a ser aplicada.

7.2. Inexistem dúvidas de que o processo administrativo 
sancionador tem grande potencial de afetar negativamente a 
esfera de direitos e interesses do particular, especialmente em seu 
patrimônio e no direito de participar de licitações e de contratar 

com a Administração Pública. É procedimento que se assemelha 
sobremaneira com o processo penal, sendo imprescindível a 
ampla observância dos direitos e garantias individuais daquele que 
poderá ser sancionado pela Administração. Esse é o entendimento 
pacificado no STJ quando estabelece, textualmente (grifamos):

[...] à atividade sancionatória ou disciplinar da Administração 
Pública se aplicam os princípios, garantias e normas que regem 
o processo penal comum, em respeito aos valores de proteção 
e defesa das liberdades individuais e da dignidade da pessoa 
humana, que se plasmaram no campo daquela disciplina [...]
(RMS 24559/PR, Dj 01.02.2010)

7.3. Sendo assim, efetivamente deve o administrador 
observar primeiramente as espécies de sanções legalmente 
tipificadas ou previstas, bem como a prévia previsão editalícia de 
aplicação das várias espécies de sanções administrativas em razão 
de condutas inadequadas concretas dos particulares contratados; 
em seguida, há de se ponderar tal e/ou qual sanção(ões) cabe(m) 
ao caso concreto, mediante competente processo administrativo 
em que seja absolutamente preservado direito fundamental ao 
contraditório e à ampla defesa.

7.4. Nesse sentido, aduz-se à colação, in verbis:

Então, o instrumento jurídico fundamental para elaboração de uma 
teoria quanto às sanções atinentes à contratação administrativa 
reside na proporcionalidade. Isso significa que, tendo a Lei 
previsto um elenco de quatro sanções, dotadas de diverso grau 
de severidade, impõe-se adequar as sanções mais graves às 
condutas mais reprováveis. A reprovabilidade da conduta traduzir-
se-á na aplicação de sanção proporcionada e correspondente. 
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. São Paulo: Dialética, 2009, p. 849).

7.5. O primeiro princípio fundamental a ser analisado é o da 
tipicidade, ou seja, aquele que apregoa que sempre deve haver 
prévia cominação legal da sanção a ser aplicada. Neste caso, há que 
destacar as regras legais fixadas nos arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93, 
como também no art. 7º, da Lei 10.520/02.

7.6. No entanto, a tipicidade no campo das sanções 
administrativas é, em certa medida, diferenciada. Isto é, a lei não 
fixa as condutas e suas respectivas sanções, como sempre o faz 
na seara penal. Diferenciação perfeitamente compreensível e 
pacificamente aceita na doutrina e jurisprudência pátrias, visto 
que seria impossível precisar todas as condutas que podem 
representar inadimplementos contratuais, mercê das inúmeras 
espécies de objetos que podem ser contratados por meio dos 
contratos administrativos.

7.7. Bem por isso, exige-se que o edital da licitação, ou da 
dispensa, e o Termo de Referência contenham regras claras e 
objetivas com a especificação das condutas ilícitas passíveis 
de sancionamento e suas respectivas sanções em tese. Aliás, é 
exatamente isso que se verifica nas regras ínsitas no contrato.

7.8. Com efeito, a conduta de descumprimento da obrigação 
de entregar os produtos no prazo contratual (Cláusula Sexta, 
alínea “b” do contrato) tem enquadramento expresso como Multa 
de 0,5% (um por cento) por dia de atraso injustificado (Cláusula 
Nona, Paragrafo quarto, alínea “d”), na entrega de material ou 
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execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à 
parte inadimplida, a contar do primeiro dia útil da data fixada para 
a entrega do serviço até o limite de 30 (trinta) dias de atraso.

7.9 Assim, como o atraso na entrega dos objetos foi, de fato, 
não foi superior a 60 (sessenta) dias, a previsão em tese pode levar 
à aplicação de multa moratória no limite de 0,5 % sobre o valor da 
parte inadimplida, conforme valor da Ordens de Fornecimento nº 
1284/2020 e 1285/2020 de R$ 26.114,42 (vinte e seis mil, cento e 
quatorze e quarenta e dois centavos), contados a partir do dia 23 
de março de 2020, prazo que encerrou os 15 (quinze) dias úteis 
para entrega conforme contrato. (Cláusula Nona, Paragrafo quarto, 
alínea “d”)

7.10 Aqui impõe destacar que efetivamente o instrumento 
jurídico fundamental para elaboração de uma teoria quanto 
às sanções atinentes à contratação administrativa reside na 
proporcionalidade. Jamais há qualquer fundamento na existência 
de uma pretensa hierarquia entre as espécies de sanções 
previstas na legislação. Isto é, invariavelmente uma sanção 
administrativa apenas será legítima se garantida uma medida de 
proporcionalidade entre conduta ilícita (inclusive considerando o 
dano e as circunstâncias de culpabilidade do caso) e a reprimenda 
sancionatória.

7.12. Como conduta e dano já foram destacados anteriormente, 
importa analisar a gradação da culpabilidade do Particular 
inadimplente para fins de definição proporcional ou ponderada 
das penalidades aplicáveis. À luz da doutrina especializada, pode-
se graduar a culpa de leve a gravíssima, obviamente cabendo a 
sanções mais brandas às situações de culpas leve, e mais severas 
às gravíssimas. Neste caso, conforme parâmetros objetivos 
previamente pactuados, a culpa fora classificada como de natureza 
gravíssima, até porque houve comunicação prévia do eventual 
atraso e os produtos são essenciais para manutenção da limpeza 
e asseio e consequente sua ausência é ato atentatório a saúde 
pública.

7.13.  Portanto, foram 45 (quarenta e cinco) dias de atraso, do 
dia 23 de março até o dia 07 de maio de 2020 computando uma 
multa moratória de 0,5% de R$ 26.114,42 (vinte e seis mil, cento e 
quatorze e quarenta e dois centavos) correspondente a R$ 5.875,74 
(cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro 
centavos) pelo dias de atraso. Somados a multa compensatória 
de 10% do valor da parte inadimplida, conforme alínea “k” do 
Paragrafo Quarto da Clausula Nona, no valor de R$ 2.614,21 (dois 
mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e um centavos), que no final 
totaliza uma multa de R$ 8.489,95 (oito mil quatrocentos e oitenta 
e nove reais e noventa e cinco centavos)

8. DOS EFEITOS DAS SANÇÕES:

EM FACE DO EXPOSTO, baseada nos princípios da indisponibilidade 
do interesse público, da especificação e da proporcionalidade, 
e considerando, sobretudo, o baixo grau de dano acarretado 
pela conduta do Particular e seu grau culpabilidade, o Gestor do 
Contrato, com fundamento na atribuição delegada por meio do 
Decreto nº 3509/2019, DECIDE:

a)Aplicar multa moratória de 0,5% de R$ 26.114,42 (vinte e seis 
mil, cento e quatorze e quarenta e dois centavos) correspondente 
a R$ 5.875,74 (cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e 

setenta e quatro centavos) pelos dias de atraso. Somados a multa 
compensatória de 10% do valor da parte inadimplida, conforme 
alínea “k” do Parágrafo Quarto da Clausula Nona, no valor de 
R$ 2.614,21 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e um 
centavos), que no final totaliza uma multa de R$ 8.489,95 (oito mil 
quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), 
devendo ser gerada DUAM para fins de recolhimento, com prazo de 
vencimento de 30 (trinta) dias, ressaltando que o não pagamento 
no prazo fixado ensejará na atualização monetária através da 
Tabela de Cálculos da Justiça Federal, a contar desta decisão, e a 
solicitação da inscrição do débito na Dívida Ativa do Município, 
para fins de execução fiscal;

b)Em razão dos transtornos ocasionados no comprometimento 
da limpeza predial e pública da administração em tempos de 
pandemia, pela falta dos produtos essenciais para coleta de lixo 
DECIDE também, com fulcro no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, a 
pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JATAÍ, GOIÁS, pelo prazo de 01 (um) ano.

c)Cientificar o particular para eventual exercício do direito de 
recurso, nos termos do art. 109, I, alínea “f”, da Lei 8.666/93, 
imediatamente após a decisão do feito; e,

d)Publicar extrato da decisão no Diário Oficial do Município, como 
também do registro da sanção aplicada, após o trânsito em julgado.

 Jataí, 08 de maio de 2020.

THAIS CARVALHO MEDEIROS
Gestora do Contrato

_____________________________________________________

Processo Administrativo nº. 15.246/2020
Contrato: 012/2019 – FMT. PREGÃO nº 138/2019
ASSUNTO: Sanções Administrativas à empresa GABRIEL SANTOS 
MEDEIROS – MEI

D E C I S Ã O

Compulsa-se no presente processo administrativo acerca do 
inadimplemento contratual da empresa GABRIEL SANTOS 
MEDEIROS – MEI, visando o fornecimento de material gráfico, 
Talões - Mini Talão de Multas Com 24 Vias e Panfletos, para 
auxiliar o Departamento de Educação de Trânsito, visando atender 
às necessidades da Superintendência Municipal de Trânsito em 
constituirmos e mantermos uma relação de cooperação com 
as instituições de ensino e realizar ações educacionais voltadas 
também para os atuais condutores.

1. Inicialmente, faz-se breve relatório fático:

1.1. A Gestora do contrato, foi informada que a empresa 
GABRIEL SANTOS MEDEIROS – MEI, contratada para fornecimento 
de material gráfico, especialmente os itens Talões ·Mini Talão de 
Multas Com 24 Vias e Panfletos ·Balada Responsável, deixou de 
atender por completo as ordens de fornecimento/ solicitação de 
gastos nº 218, mesmo após devidamente notificada;

1.2. Logo, após as devidas notificações, a empresa não realizou 
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a entrega dentro do prazo final estipulado que se findou no dia 
29 de abril de 2020, após decorrido de mais de 60 (sessenta) dias 
da solicitação para entrega, conforme Ofício nº 011/2020 enviado 
para a empresa.

1.3. Contudo, ao arrepio das regras estabelecidas na Cláusula 
Sexta, alínea “b” do contrato, a empresa contratada incorreu em 
mora na entrega dos referidos itens.

1.4. Apesar de terem sido realizadas várias tentativas de 
notificação e contato com a empresa inadimplente, com o 
encaminhamento das cópias da indicação do ilícito contratual por 
parte da fiscalização, não houve apresentação da defesa prévia 
sobre a notificação.

É o relatório. Passa-se ao mérito.
 
2. DA VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO ÀS 
REGRAS SANCIONADORAS

2.1. A aplicação de sanções administrativas é antes de tudo um 
dever-poder da Administração Pública. Não há uma faculdade, não 
cabendo ao Administrador deixar de aplicar o que a lei determina, 
salvo justificativa de robusta envergadura que tenha o condão de 
afastar a culpabilidade da Particular Contratado ou a ilicitude da 
conduta, no caso concreto.

2.2. Outra não é a lição pacificada na doutrina especializada, 
por todos Marçal Justen Filho:

Quando determinada conduta é qualificada como ilícito 
administrativo, sua ocorrência gera o dever de punição. A omissão 
de punição é tão antijurídica quanto a prática do próprio ilícito. 
Nunca pode ser uma questão de escolha da Administração punir 
ou não punir, segundo um juízo de conveniência política. Aliás, o 
agente público que deixa de adotar as providências destinadas a 
promover a punição do sujeito que praticou ilícito pode configurar 
inclusive crime. Portanto, a prévia definição normativa dos ilícitos 
puníveis vincula o administrador e retira a margem de liberdade 
sobre a conduta futura a adotar. (JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: 
comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 4. ed. rev. 
e atual. de acordo com a Lei Federal 10.520/2002 e os Decretos 
Federais 3.555/2000 e 5.450/2005. São Paulo: Dialética, 2005. p. 
180).

2.3. A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que 
o Administrador está vinculado à aplicação das sanções 
administrativas previstas na legislação. Porém, sempre há a 
possibilidade de não ser adequada ou necessária à sua aplicação, 
diante de certas circunstâncias do caso concreto. Circunstâncias 
essas que poderão vir à lume exatamente durante a tramitação 
do respectivo processo sancionador. Isso se infere da seguinte 
determinação contida em Acórdão da Corte de Contas da União, 
textualmente (grifamos):

ACÓRDÃO nº 877/2010 - SEGUNDA CÂMARA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas 
da Fundação Universidade Federal do Maranhão - FUFMA, 
referente ao exercício de 2005.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão da 2ª Câmara, em:

[...] 9.6.26. aplique as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 
n.º 8.666/1993 nos casos de atraso na execução e de inadimplência 
contratual ou justifique no processo o motivo da não-aplicação de 
multa ou outra sanção;
2.4. A publicação oficial do Governo Federal para orientação 
dos agentes administrativos em relação à aplicação de sanções 
administrativas denominada "Caderno de logística. Sanções 
administrativas. Diretrizes para formulação de procedimento 
administrativo específico" também reflete a posição firmada no 
TCU de que o Administrador vincula-se à aplicação das sanções 
em razão da ocorrência de ilícitos contratuais, salvo se houver 
justificativa nos autos do processo:
Em outra oportunidade, o TCU se manifestou orientando que, na 
análise do caso em concreto, se houver situações em que o gestor 
tenha motivos para deixar de aplicar as sanções, tal situação deve 
ser devidamente justificada nos autos do processo.
(Disponível em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
arquivos
/caderno/caderno-de-logistica-de-sancao-2.pdf> p. 14).

2.5. Logo, resta claro que não há alternativa ao Administrador, 
em caso de conhecimento da prática de atos ilícitos contratuais por 
partes de particulares contratados, a não ser a imediata autuação 
de processo administrativo sancionador, como também que, 
inexistindo motivo justo que afaste a natureza ilícita do ato ou a 
culpabilidade do particular, ele deve obrigatoriamente aplicar a 
sanção cabível, sempre sob a luz da regra da proporcionalidade.

3. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

3.1. O Estado de Direito tem como um de seus pilares 
fundamentais, ao lado do festejado reinado da lei, a salvaguarda 
permanente da ideia de segurança jurídica. Por seu turno, a 
segurança jurídica requer que o decurso do tempo naturalmente 
estabilize as relações jurídicas. Portanto, há que se enaltecer 
a importância, em todos os ramos do Direito, do instituto da 
prescrição. Inclusive se trata de matéria de ordem pública, ou seja, 
passível de ser conhecida em qualquer grau ou instância, de ofício 
pela autoridade competente. Por óbvio, não é diferente na seara 
do Direito Administrativo.

3.2. Contudo, o Direito Administrativo, ao contrário do Direito 
Civil, não sendo codificado, não possui um regramento geral 
tendente a disciplinar institutos e matérias com reflexos em todos 
os seus sub-ramos. Isso faz com que matérias como prescrição 
e decadência, por exemplo, tenham que ser disciplinadas nos 
diversos diplomas legais vigentes na área. Infelizmente, percebe-
se que no campo do processo administrativo sancionador a Lei 
8.666/93 silenciou.

3.3. Sendo assim, coube à doutrina e jurisprudência a 
construção de uma interpretação para operacionalizar a regra da 
prescritibilidade no campo da pretensão punitiva administrativa, 
sendo majoritário o entendimento de que seria de 5 anos o prazo 
prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública 
na seara das sanções administrativas. Isso porque é esse prazo 
que tem a maior incidência nas leis que disciplinam os diversos 
institutos de Direito Administrativo, como também fixado pelo 
Decreto nº 20.915/1932 para as ações pessoais contra a Fazendo 
Pública.

3.4. Nessa trilha, cite-se o entendimento do STJ esposado no 
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julgamento do Resp 623.023/RJ, 2ª Turma, Dj. 14.11.2005, Rel. 
Min. Eliana Calmon, in verbis:

[...]
1. Se a relação que deu origem a crédito em cobrança tem assento 
no direito público, não tem aplicação a prescrição constante do 
Código Civil. [...]

3. Incidência, na espécie, do Dec. 20.910/1932, porque à 
Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se 
impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere 
às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, 
corolário do princípio da simetria.

3.5. Diante disso, forçoso reconhecer-se que não há prescrição 
da pretensão punitiva no presente caso, cujo atraso na entrega do 
material ocorrera a partir da solicitação do dia 11 de janeiro de 
2020, ou seja, há menos de três anos.

4. DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

4.1. Imprescindível ressaltar, novamente, que a Administração 
notificou a empresa quanto à abertura de presente Processo em 
razão das inexecuções contratuais indicadas pela Fiscalização, como 
também acerca da possibilidade de aplicação das penalidades 
concretamente cabíveis, para o exercício regular de seu direito 
ao contraditório e ampla defesa, para apresentação de defesa 
prévia e indicação de quaisquer meios de prova aceita em Direito, 
no prazo de cinco dias úteis, inclusive franqueando os autos para 
fins de consulta e cópias, nada sendo apresentado pelo Particular 
inadimplente.

4.2. Registre-se, por oportuno, que conforme consta dos 
autos, em inequívoca demonstração do pleno respeito às garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, houve diversas 
tentativas de notificação da empresa a respeito da tramitação do 
presente feito, todas, no entanto, infrutíferas.

4.3. Não é demais destacar, nessa quadra, que a falta do 
exercício do direito ao contraditória e à ampla defesa, por óbvio, 
não obstaculiza a tramitação do feito sancionador e nem invalida a 
eventual sanção aplicada. Claro que não teria lógica deixar a sorte do 
processo sancionador nas mãos do próprio infrator administrativo, 
sobretudo quando foram intentadas todas as medidas necessárias 
e possíveis para efetivar a notificação do interessado, sem sucesso.

5. DA(S) CONDUTA(S) ILÍCITA(S) DO CONTRATADO:

5.1. O inadimplemento contratual decorre de uma ação 
ou omissão do Particular no cumprimento de suas obrigações 
contratuais. Neste caso, o ilícito se resume ao atraso na entrega dos 
materiais adquiridos pela Administração, o que ainda não ocorreu. 
Ou seja, o cumprimento integral da ordem ainda não ocorreu e já 
se passaram 60 (sessenta) dias.

5.2. De fato, o atraso na entrega dos materiais contratados 
contraria a necessidade efetiva de tais materiais gráficos ao 
andamento das atividades da Administração, atividades essenciais 
como fiscalização de trânsito.

5.3. Portanto, a conduta ilícita contratual resta claramente 
caracterizada no descumprimento do prazo de entrega dos 

materiais.

6. DA ANÁLISE DO(S) DANO(S) À ADMINISTRAÇÃO:

6.1. Em relação ao dano ocasionado pela postura inadequada 
do Particular Contratado, não houve nenhuma indicação em 
concreto nos autos pela unidade técnica responsável (Fiscalização). 
Porém, é fato que a Administração Pública não pode realizar 
nenhuma atividade ou adquirir nenhum produto que não seja 
necessário e adequado à sua finalidade pública, sob pena de ferir 
de morte o princípio da eficiência.

6.2. Ora, indiscutível que a aquisição de sacos de lixo é 
importante ao dia a dia da Administração. Bem por isso, não há 
dúvidas de que o inadimplemento do particular ocasionou, e ainda 
ocasiona, um grau alto de dano aos serviços públicos prestados 
pela Administração à sociedade, até porque o Particular Contratado 
descumpriu a obrigação pactuada de entregar os produtos 
adquiridos dentro do prazo, o que compromete os serviços de 
limpeza predial e urbana, ocasionando um colapso na coleta de 
lixo e consequentemente na saúde pública.

7. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO:

7.1. Na aplicação da sanção administrativa, indispensável 
a individualização concreta da penalidade cabível ao caso, 
considerando todas a suas circunstâncias. O sancionamento 
administrativo do particular inadimplente, conforme indicam 
a doutrina e jurisprudência, depende fundamentalmente de 
princípios e fatores basilares orientadores da individualização ou 
dosimetria da sanção a ser aplicada.

7.2. Inexistem dúvidas de que o processo administrativo 
sancionador tem grande potencial de afetar negativamente a 
esfera de direitos e interesses do particular, especialmente em seu 
patrimônio e no direito de participar de licitações e de contratar 
com a Administração Pública. É procedimento que se assemelha 
sobremaneira com o processo penal, sendo imprescindível a 
ampla observância dos direitos e garantias individuais daquele que 
poderá ser sancionado pela Administração. Esse é o entendimento 
pacificado no STJ quando estabelece, textualmente (grifamos):

[...] à atividade sancionatória ou disciplinar da Administração 
Pública se aplicam os princípios, garantias e normas que regem 
o processo penal comum, em respeito aos valores de proteção 
e defesa das liberdades individuais e da dignidade da pessoa 
humana, que se plasmaram no campo daquela disciplina [...]
(RMS 24559/PR, Dj 01.02.2010)

7.3. Sendo assim, efetivamente deve o administrador 
observar primeiramente as espécies de sanções legalmente 
tipificadas ou previstas, bem como a prévia previsão editalícia de 
aplicação das várias espécies de sanções administrativas em razão 
de condutas inadequadas concretas dos particulares contratados; 
em seguida, há de se ponderar tal e/ou qual sanção(ões) cabe(m) 
ao caso concreto, mediante competente processo administrativo 
em que seja absolutamente preservado direito fundamental ao 
contraditório e à ampla defesa.

7.4. Nesse sentido, aduz-se à colação, in verbis:

Então, o instrumento jurídico fundamental para elaboração de uma 
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teoria quanto às sanções atinentes à contratação administrativa 
reside na proporcionalidade. Isso significa que, tendo a Lei 
previsto um elenco de quatro sanções, dotadas de diverso grau 
de severidade, impõe-se adequar as sanções mais graves às 
condutas mais reprováveis. A reprovabilidade da conduta traduzir-
se-á na aplicação de sanção proporcionada e correspondente. 
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. São Paulo: Dialética, 2009, p. 849).

7.5. O primeiro princípio fundamental a ser analisado é o da 
tipicidade, ou seja, aquele que apregoa que sempre deve haver 
prévia cominação legal da sanção a ser aplicada. Neste caso, há que 
destacar as regras legais fixadas nos arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93, 
como também no art. 7º, da Lei 10.520/02.

7.6. No entanto, a tipicidade no campo das sanções 
administrativas é, em certa medida, diferenciada. Isto é, a lei não 
fixa as condutas e suas respectivas sanções, como sempre o faz 
na seara penal. Diferenciação perfeitamente compreensível e 
pacificamente aceita na doutrina e jurisprudência pátrias, visto 
que seria impossível precisar todas as condutas que podem 
representar inadimplementos contratuais, mercê das inúmeras 
espécies de objetos que podem ser contratados por meio dos 
contratos administrativos.

7.7. Bem por isso, exige-se que o edital da licitação, ou da 
dispensa, e o Termo de Referência contenham regras claras e 
objetivas com a especificação das condutas ilícitas passíveis 
de sancionamento e suas respectivas sanções em tese. Aliás, é 
exatamente isso que se verifica nas regras ínsitas no contrato.

7.8. Com efeito, a conduta de descumprimento da obrigação 
de entregar os produtos no prazo contratual (Cláusula Sexta, 
alínea “b” do contrato) tem enquadramento expresso como Multa 
de 0,5% (um por cento) por dia de atraso injustificado (Cláusula 
Nona, Paragrafo quarto, alínea “d”), na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à 
parte inadimplida, a contar do primeiro dia útil da data fixada para 
a entrega do serviço até o limite de 30 (trinta) dias de atraso.

7.9 Assim, como o atraso na entrega dos objetos foi, de fato, 
superior a 60 (sessenta) dias, a previsão em tese pode levar à 
aplicação de multa compensatória no limite de 20 % sobre o valor 
remanescente do contrato de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), 
conforme Cláusula Nona, Paragrafo quarto, alínea “L”.

7.10 Aqui impõe destacar que efetivamente o instrumento 
jurídico fundamental para elaboração de uma teoria quanto 
às sanções atinentes à contratação administrativa reside na 
proporcionalidade. Jamais há qualquer fundamento na existência 
de uma pretensa hierarquia entre as espécies de sanções 
previstas na legislação. Isto é, invariavelmente uma sanção 
administrativa apenas será legítima se garantida uma medida de 
proporcionalidade entre conduta ilícita (inclusive considerando o 
dano e as circunstâncias de culpabilidade do caso) e a reprimenda 
sancionatória.

7.12. Como conduta e dano já foram destacados anteriormente, 
importa analisar a gradação da culpabilidade do Particular 
inadimplente para fins de definição proporcional ou ponderada 
das penalidades aplicáveis. À luz da doutrina especializada, pode-
se graduar a culpa de leve a gravíssima, obviamente cabendo a 

sanções mais brandas às situações de culpas leve, e mais severas 
às gravíssimas. Neste caso, conforme parâmetros objetivos 
previamente pactuados, a culpa fora classificada como de natureza 
gravíssima, até porque houve comunicação prévia do eventual 
atraso e os produtos são essenciais para atividades essenciais 
como a fiscalização do transito municipal.

7.13.  Portanto, foram mais de 60 (sessenta) dias de atraso, do dia 
11 janeiro até o dia 29 de abril de 2020 computando uma multa 
compensatória de 20% do valor remanescente, conforme alínea 
“L” do Paragrafo Quarto da Clausula Nona, sobre o valor de R$ 
1.300,00 (hum mil e trezentos reais), que no final totaliza uma 
multa de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

8. DOS EFEITOS DAS SANÇÕES:

EM FACE DO EXPOSTO, baseada nos princípios da indisponibilidade 
do interesse público, da especificação e da proporcionalidade, e 
considerando, sobretudo, o alto grau de dano acarretado pela 
conduta do Particular e seu grau culpabilidade, o Gestor do 
Contrato, com fundamento na atribuição delegada por meio do 
Decreto nº 3562/2019, DECIDE:

a) Aplicar multa compensatória de 20% do valor remanescente, 
conforme alínea “L” do Parágrafo Quarto da Clausula Nona, sobre 
o valor de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), que no final 
totaliza uma multa de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), 
devendo ser gerada DUAM para fins de recolhimento, com prazo de 
vencimento de 30 (trinta) dias, ressaltando que o não pagamento 
no prazo fixado ensejará na atualização monetária através da 
Tabela de Cálculos da Justiça Federal, a contar desta decisão, e a 
solicitação da inscrição do débito na Dívida Ativa do Município, 
para fins de execução fiscal;

b) Em razão dos transtornos ocasionados no comprometimento da 
fiscalização do transito municipal, inviabilizando a atividade pública 
pela falta do material gráfico DECIDE também, com fulcro no art. 
87, III, da Lei nº 8.666/93, a pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, GOIÁS, pelo prazo de 03 (três) 
meses.

c) Cientificar o particular para eventual exercício do direito de 
recurso, nos termos do art. 109, I, alínea “f”, da Lei 8.666/93, 
imediatamente após a decisão do feito; e,

d) Publicar extrato da decisão no Diário Oficial do Município, como 
também do registro da sanção aplicada, após o trânsito em julgado.

 Jataí, 08 de maio de 2020.

CARLOS DANILO DE LIMA SOUZA
Gestor do Contrato

_____________________________________________________

Processos nº 15.831/2020 
Interessado: FAST COMÉRCIO EIRELI
Pregão Presencial nº 001/2020

DECISÃO



Ano 8 | 1695ª Edição | Vigência: 08/05/2020 PAG. 21DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Manifesto de acordo com a manifestação do gestor do 
contrato da Secretaria Municipal Educação. 

Destarte, diante dos fatos e documentos apresentados, 
merecem prosperar os argumentos apresentados pela 
empresa FAST COMÉRCIO EIRELI, logo, concluído o 
contraditório, defiro parcialmente o pedido e decido pela 
reiteração da Ordem de Fornecimento nº 0855/2020, para 
que no prazo de 02 (dois) dias úteis à empresa regularize 
a entrega dos produtos da citada ordem de fornecimento, 
sob pena de abertura de processo de inidoneidade com 
aplicação do art. 87 da Lei de Licitações e Contratos e com a 
devida comunicação do TCM/GO, nos termos do artigo 51, 
da Lei 15.958/2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos 
Municípios de Goiás. 

De outra sorte, caso não consiga atender a demanda, a 
empresa deverá apresentar alternativas de marca para 
os produtos, ou solicitar em processo apartado o seu 
cancelamento, no mesmo prazo acima concedido.

Intimem-se.
Jataí, 08 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

Processos nº 15.832/2020. 

DECISÃO

 Manifesto de acordo com a manifestação do gestor do 
contrato da Secretaria Municipal Educação. 

Destarte, diante dos fatos e documentos apresentados, 
merecem prosperar os argumentos apresentados pela 
empresa FAST COMÉRCIO EIRELI, logo, concluído o 
contraditório, defiro parcialmente o pedido e decido pela 
reiteração da Ordem de Fornecimento nº 01536/2020, para 
que no prazo de 02 (dois) dias úteis à empresa regularize 
a entrega dos produtos da citada ordem de fornecimento, 
sob pena de abertura de processo de inidoneidade com 
aplicação do art. 87 da Lei de Licitações e Contratos e com a 
devida comunicação do TCM/GO, nos termos do artigo 51, 
da Lei 15.958/2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos 
Municípios de Goiás. 

De outra sorte, caso não consiga atender a demanda, a 
empresa deverá apresentar alternativas de marca para 
os produtos, ou solicitar em processo apartado o seu 
cancelamento, no mesmo prazo acima concedido.

Intimem-se.

Jataí, 08 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

DESPACHOS

Processos nº 15.831/2020 
Interessado: FAST COMÉRCIO EIRELI
Pregão Presencial nº 001/2020

DESPACHO

   Veio a conhecimento da gestora do contrato, 
a solicitação para prorrogação do prazo de entrega da ordem de 
fornecimento nº 0855/2020 por prazo de 25 (vinte e cinco) dias, 
requerida pela empresa FAST COMÉRCIO EIRELI.

   O pedido formulado pela referida empresa 
apresenta justificativa plausível para suas pretensões, logo, 
aparenta justificada a solicitação de dilação de prazo de entrega da 
ordem de fornecimento acima descrita.

  A empresa solicitou um prazo especifico de 
25 (vinte e cinco) dias para entrega. Deste modo, opinamos 
pela concessão do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
presente data para que a empresa regularize as situação perante 
a administração, sob pena ser penalizada com a multa diária sobre 
o prazo acima estipulado, e demais penalidades previstas em 
contrato.

   Portanto, opinamos pelo deferimento parcial 
do pedido na forma apresentada, com a concessão do prazo de 
02 (dois) dias úteis para regularização da situação de entrega 
da ordem de fornecimento nº 0855/2020. De outra sorte, caso 
não consiga atender a demanda, a empresa deverá apresentar 
alternativas de marca para os produtos, ou solicitar em processo 
apartado o seu cancelamento.

  Jataí, 08 maio de 2020.

Thais Carvalho Medeiros
Gestora do Contrato

_____________________________________________________

Processos nº 15.832/2020. 
Interessado: FAST COMÉRCIO EIRELI
Pregão Presencial nº 028/2020

DESPACHO

   Veio a conhecimento da gestora do contrato, 
a solicitação para prorrogação do prazo de entrega da ordem 
de fornecimento nº 01536/2020 por prazo de 15 (quinze) dias, 
requerida pela empresa FAST COMÉRCIO EIRELI.

   O pedido formulado pela referida empresa 
apresenta justificativa plausível para suas pretensões, logo, 
aparenta justificada a solicitação de dilação de prazo de entrega do 
da ordem de fornecimento acima descrita.

  A empresa solicitou um prazo especifico de 15 
(quinze) dias para entrega. Deste modo, opinamos pela concessão 
do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da presente data para 
que a empresa regularize as situação perante a administração, 
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sob pena ser penalizada com a multa diária sobre o prazo acima 
estipulado, e demais penalidades previstas em contrato.

   Portanto, opinamos pelo deferimento parcial 
do pedido na forma apresentada, com a concessão do prazo de 
02 (dois) dias úteis para regularização da situação de entrega 
da ordem de fornecimento nº 01536/2020. De outra sorte, caso 
não consiga atender a demanda, a empresa deverá apresentar 
alternativas de marca para os produtos, ou solicitar em processo 
apartado o seu cancelamento.

  Jataí, 08 maio de 2020.

Cristiano Pereira Dias
Gestor do Contrato

DECRETO n.º 3711/2020, de 17 de abril de 2020.

“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 FRANCIELLE BELO DE FREITAS 
BARBOSA, inscrito (a) no CPF sob nº 940.743.211-49, que exerce 
o cargo de Diretora de Esportes e Lazer, para exercer a função de 
Gestora do Contrato nº 080/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2020, tem como 
objeto a 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). 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, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 

atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
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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 n° 3711 do dia 17/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 17 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA Nº 002/2020
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DISPENSADO 

Processo nº 7463/2020

Fonte de Recursos: Dotação orçamentária nº 28.845.2839.9.022-

3.3.50.41.00 – Secretaria de Esporte e Turismo.

Total de Recursos:  R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

Objeto: consecução de finalidade de interesse público e recíproco, 
com a realização de programa com ações nas áreas esportivas, nas 
mais diversas modalidades promovendo julgamento/arbitragem e 
premiação das competições realizadas no município que estiverem 
sobre sua coordenação.

Justificativa: nem todos os serviços de interesse público são 
realizados pelo Município, de modo que, para atingir o bem comum, 
este necessita de estabelecer parcerias com entidades sem fins 
lucrativos que já tenham estrutura e já desempenham os serviços 
com experiência, diante disso verifica-se que o proponente possui 
ampla experiência, atuando desde 2002. Somando-se ainda o fato 
da instituição ter sido agraciada com a emenda legislativa de nº 
32/2019

Fundamento legal: Artigos 29, 30 e 31 da Lei 13.019/2014 e suas 
alterações.

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

Concedente: Prefeitura Municipal de Jataí.

CNPJ: 11.887.915/0001-87

Proponente: LIGA DESPORTIVA DE JATAÍ 

CNPJ: 05.423.137/0001-72.

Autorização Proc. Adm. nº: 7463/2020.

Publique-se:

Jataí-GO, 08 de maio de 2020.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal
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