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CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo do 
PREGÃO Nº 072/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
ADILSON 

GONÇALVES DE 
MENEZES – ME

37.869.732/0001-
22

ARP 013/2020

                                                                       Jataí – GO, 14 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

DECRETO n.º 3727/2020, de 12 de maio 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 nomeada a servidora LARA NÍVEA SOARES 
CABRAL, inscrita no CPF sob nº 849.130.291-34, que exerce o 
cargo de Coordenadora de Compras e Manutenção da Rede 
Física, para exercer a função de Gestora do Contrato nº 088/2020; 
consequência da modalidade de licitação tipo TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2020, tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para execução da reforma do Ginásio de Esportes 
Juscelino Kubitsheck, situado na Avenida Veriano de oliveira Lima, 
lote 01, Setor Santa Maria, nesta cidade de 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 ao instrumento contratual.. 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 :
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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;
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XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
•Certidão Negativa FGTS
•Certidão Negativa INSS
•Certidão Negativa Estadual
•Certidão Negativa Municipal
•Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3727 do dia 12/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 12 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 015.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de fornecimento de acessórios para aparelhos 
eletroeletrônicos, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa RAMPAZO & OLIVEIRA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 11.259.560/0001-81, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de equipamentos 
eletroeletrônicos, destina-se à aquisição de baterias CR2025, tipo 
botão, visando utilização em equipamentos eletrônicos localizados 
no Gabinete do Comando do 13º BBM. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 2.713/2020;
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de  
05 (CINCO) BATERIAS CR2025, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
RAMPAZO & OLIVEIRA LTDA, com endereço à avenida Veriano de 
Oliveira Lima, n. 990, Vila Santa Maria, Jataí - GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

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

Jataí, 21 de janeiro de 2020.
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 49

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MONITOR DE LED 
19 POLEGADAS.”

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 monitores de 
Led 19 polegadas, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e 
Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa MARILEI DA SILVA - ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 19.854.630/0001-51 apresentou orçamento de 
menor preço, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, Trabalhistas e de 
Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a compra se faz necessária divido a 
necessidade de substituir monitores antigos do Departamento 
Técnico da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento 
Urbano e no Cadastro da Secretaria Municipal da fazenda, pois 
os mesmos, são monitores defasados e não a há viabilidade de 
reparos, sendo necessário a troca por monitores mais modelos e 
econômicos, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 12.565/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de monitores de Led 
19 polegadas, por meio da Secretaria Municipal de Gestão e 
Planejamento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
MARILEI DA SILVA - ME, com endereço na Praça da Bandeira, Centro, 
Jataí-GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado 
pela mesma, com um valor total de R$950,00 (novecentos e 
cinquenta). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
2017/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 MARILEI DA 

SILVA - ME
 19.854.630/0001-

51
  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

MARILEI DA 
SILVA - ME

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 2,00 UNIDA 200885 - 
MONITOR LED 19 

POLEGADAS

R$ 
475,00

R$ 
950,00

VALOR TOTAL R$ 950,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
MARILEI DA SILVA - ME R$ 950,00

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 N. 38.2020

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição de toner para impressora, por intermédio 
do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa TECNOCOM INFORMATICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 06.049.744/0001-87, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
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fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que o equipamento destina-se continuidade 
dos trabalhos Operacionais e Administrativos do 13º BBM. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
6201/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
(01) TONER PARA IMPRESSORA HP, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
TECNOCOM INFORMATICA LTDA, com endereço à Avenida Dorival 
de Carvalho, n. 408, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 70,00 (setenta reais). 

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

Jataí, 14 de fevereiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 67

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

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 materiais de 
limpeza, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ROSALINA MARIA DE MORAES 
SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.161.820/0001-70 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 propagação do corona vírus no Brasil e em nossa 
cidade, a melhor prevenção e a higiene e limpeza, dessa maneira 
a Superintendência Municipal de Trânsito, necessita que a limpeza 
e higiene de suas salas, banheiros e cozinha ocorra de forma diária 
e todos os itens deste pedido são para atender as necessidades 
de limpeza e desinfetar o ambiente, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 14.440/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ROSALINA MARIA DE MORAES SOUZA, com endereço na 
Rua José Pereira Rezende, nº 343, Centro, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 1.181,82 (um mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e 
dois centavos). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de 
Fornecimento: 

2369/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 ROSALINA 

MARIA DE 
MORAES 
SOUZA

 
14.161.820/0001-

70

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

ROSALINA 
MARIA DE 
MORAES 
SOUZA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 20,00 UN 1646 - ESPONJA 
P/ LOUÇA

R$ 
1,15

R$ 
23,00

2 40,00 UNID. 165495 - 
ÁLCOOL 

LíQUIDO 70

R$ 
9,25

R$ 
370,00

3 50,00 UN 45054 - 
DETERGENTE

R$ 
1,85

R$ 
92,50

4 20,00 UN 45067 - VEJA 
MULTIUSO

R$ 
3,85

R$ 
77,00

5 2,00 UNIDADE 214900 - 
SABONETE 

LÍQUIDO 5L - 
(UND)

R$ 
32,65

R$ 
65,30

6 100,00 UNIDA 202974 - SACO 
DE LIXO 30 

LITROS

R$ 
0,13

R$ 
13,00

7 100,00 UN 162299 - SACO 
DE LIXO 100LTS

R$ 
0,13

R$ 
13,00

8 10,00 UN 186936 - 
FLANELA

R$ 
1,65

R$ 
16,50

9 3,00 UNIDA 172935 - SABãO 
EM Pó

R$ 
6,85

R$ 
20,55
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10 40,00 UN 34041 - AGUA 
SANITARIA 1 LT

R$ 
2,35

R$ 
94,00

11 30,00 UN 195641 - 
LIMPADOR 

PERFUMADO

R$ 
4,90

R$ 
147,00

12 10,00 UN 45074 - PANO 
DE CHAO

R$ 
10,50

R$ 
105,00

13 3,00 UNIDA 172933 - SABãO 
EM BARRA 

GLICERINADO

R$ 
6,99

R$ 
20,97

14 40,00 LT 83499 - 
DESINFETANTE

R$ 
3,10

R$ 
124,00

VALOR TOTAL R$ 1.181,82

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
ROSALINA MARIA DE MORAES 
SOUZA

R$ 1.181,82

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

Jataí, 07 de maio de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 019.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CORRENTE PARA 
MOTOSERRA STIHL.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
corrente para motosserra Stihl, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.245.652/0001-11, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de corrente para equipamento 
operacional tipo motoserra,  destina-se à utilização desses 
equipamentos em atendimento à ocorrências de salvamento 
terrestre, bem como durante a execução de demais atividades 
operacionais desempenhadas pelos integrantes do 13º BBM, 
conforme atribuições constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás – CBMGO, insculpidas no art. 125, incisos I, II, 
III e IV da Constituição do Estado de Goiás. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 3.645/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de componentes para equipamento operacional tipo motosserra, 
conforme descrição abaixo, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. Ord. Quantidade Discriminação Valor 
Unitário

Valor 
Total

01 60 ELO 
CORRENTE 
3/8 1,6MM 

STIHL

R$ 0,89 R$ 53,40

02 44 ELO 
CORRENTE 
PICCO MINI 

61 3/8 1 STIHL

R$ 1,20 R$ 52,80

03 01 LIMA 
REDONDA 

4X200 STIHL

R$ 5,29 R$ 5,29

04 01 LIMA 
REDONDA 

5,2X200 STIHL 

R$ 5,29 R$ 5,29

R$ 
116,78

DESCONTO R$ 6,78
TOTAL ...........
......................
.....................

........

R$ 
110,00

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA CIA LDTA, com endereço à 
avenida Goiás, n. 1.684, Setor Centro, Jataí – GO, nos termos da 
proposta de fornecimento, apresentada pela referida empresa, 
com um valor total de R$ 110,00 (cento e dez reais).

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

Jataí, 27 de janeiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 65

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

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 gêneros 
alimentícios, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.326.477/0001-97 
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 para autorização para compra 
de pó de café e açúcar, para preparo de bebida típica brasileira, 
consumida durante o dia a dia de trabalho, também servido 
as Autoridades que visitam o prédio da Superintendência de 
Trânsito. Buscando atender a demanda de consumo da bebida 
típica de Servidores, Prestadores de Serviços, Visitantes e também 
do Gabinete do Superintendente, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 14.025/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES E CIA LTDA, com endereço 
na Rua Capitão Serafim de Barros, nº 1.691, Setor Santa Maria, 
Jataí-GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado 
pela mesma, com um valor total de R$ 418,50 (quatrocentos e 
dezoito reais e cinquenta centavos). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de 
Fornecimento: 

2283/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 ANDRE 

RICARDO 
GUIMARAES 
E CIA LTDA

 02.326.477/0001-
97

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

ANDRE RICARDO 
GUIMARAES E CIA 

LTDA
VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 30,00 PCT 178026 - CAFÉ 
SÃO TOMAZ 

500G

R$ 
12,00

R$ 
360,00

2 15,00 PCT 81979 - AÇUCAR R$ 3,90 R$ 58,50
VALOR TOTAL R$ 418,50

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
ANDRE RICARDO GUIMARAES 
E CIA LTDA

R$ 418,50

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

Jataí, 07 de maio de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 025.2020

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
materiais odontológicos, utilizados em atividades de assistência 
dentária aos integrantes da unidade, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ADELAR COMERCIAL 
ODONTOMÉDICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 09.418.751/0001-
05, apresentou orçamento de menor valor, estando em 
conformidade com a solicitação em pauta, bem como demonstrou 
regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de equipamento odontológico 
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tipo fotopolimerizador, destina-se à utilização em serviço técnico 
de restauração e demais atividades de assistência dentária aos 
militares integrantes da unidade. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 4.711/2020;
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR, utilizado em atividades de 
assistência dentária aos integrantes da unidade, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
ADELAR COMERCIAL ODONTOMÉDICA LTDA, com endereço à 
avenida Anhanguera, n. 6.596, Setor Aeroporto, Goiânia – GO, nos 
termos da proposta de fornecimento, apresentada pela referida 
empresa, com um valor total de R$ 629,80 (seiscentos e vinte e 
nove reais e oitenta centavos).

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

Jataí, 04 de fevereiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 57

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

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 confecção de 
coletes, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação.

CONSIDERANDO que a empresa MARCH INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.835.804/0001-
07 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 confecção de coletes de identificação multiuso 
para os servidores que estão trabalhando em apoio nas ações 
sociais durante a pandemia do Corona Vírus (Covid-19), esses 

coletes serão utilizados pelos Servidores durante fiscalização das 
filas de Bancos, Lotéricas, Supermercados dentre outros locais de 
grande circulação de pessoas, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 14.176/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no serviço de confecção de coletes, por 
meio da Secretaria Municipal de Comunicação.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa MARCH INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, 
com endereço na Rua Miguel de Assis, nº 612, Centro, Jataí-
GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado pela 
mesma, com um valor total de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais). 
Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de 
Fornecimento: 

2276/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D 
O R

CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 MARCH 
INDUSTRIA E 

COMERCIO DE 
CONFECCOES 

LTDA

 03.835.804/0001-
07

(00)0263-
5055 

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

MARCH INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA
VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 60,00 UN 3702 - COLETES R$ 18,00 R$ 
1.080,00

VALOR TOTAL R$ 1.080,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
MARCH INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA

R$ 1.080,00

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

Jataí, 07 de maio de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 045.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
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RELACIONADOS À CONDICIONAMENTO FÍSICO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de prestação de serviços relacionados à condicionamento 
físico, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa LEONARDO GUIMARÃES BARBOSA 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 20.142.420/0001-10, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 
regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviços relacionados a 
condicionado físico, destinam-se à prestação de serviços e 
disponibilização de local para a prática de Treinamento Físico 
Militar – TFM aos militares integrantes da unidade, visando 
manutenção de Padrão Físico de Desempenho – PFD, necessário 
ao desenvolvimento das atividades operacionais bombeiro 
militares, conforme Norma Administrativa n. 02.2019 - CBMGO A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
9141/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de prestação de serviços e disponibilização de local para prática de 
atividades físicas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender 
o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
LEONARDO GUIMARÃES BARBOSA E CIA LTDA, com endereço à 
rua Léo Lince, n. 84, Setor Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 1.458,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta 
e oito reais) mensais, totalizando o valor para 12 (doze) meses de 
R$ 17.496,00 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

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

Jataí, 05 de março de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 36

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEMORIA DDR4 
4GB.”

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 memória 
DDR4 4GB, por meio do Diretoria de TI.

CONSIDERANDO que a empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.563.511/0001-60 apresentou 
orçamento de menor preço, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que as memórias se fazem necessária devido 
ao Upgrade que será realizado nos computadores da Fiscalização 
Tributária e Departamento Técnico, Após avaliação realizada pelos 
técnicos da Diretória de Tecnologia da Informação, que constatou 
que os mesmos possuem configuração que não atende à demanda 
dos serviços realizados pelos respectivos setores, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 8.412/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de memória DDR4 4GB, 
por meio do Diretoria de TI.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME, com endereço na 
Avenida Rio Claro, n° 990, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 310,00 (trezentos e dez reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de 
Fornecimento: 

1291/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 NEUDES 

OLIVEIRA DE 
JESUS - ME

 07.563.511/0001-
60
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ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

NEUDES OLIVEIRA 
DE JESUS - ME

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 2,00 UN MEMORIA DDR4 R$ 
155,00

R$ 
310,00

VALOR TOTAL R$ 310,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - 
ME

R$ 310,00

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 N. 012.2020

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita do fornecimento de equipamentos operacionais, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MAKAI EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o n. 04.095.159/0001-
98, apresentou orçamento de menor valor, estando em 
conformidade com a solicitação em pauta, bem como demonstrou 
a devida regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões 
negativas de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, 
de débitos trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de equipamentos operacionais, 
destina-se a compra de óculos de proteção individual, visando 
utilização em atividades de atendimento à ocorrências de 
salvamento, combate à incêndio florestal, resgate e demais ações 

que por natureza e/ou complexidade, guardem relação direta ou 
indireta ao desenvolvimento das atribuições constitucionais do  
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, insculpidas no 
art. 125, incisos I, II, III e IV da Constituição do Estado de Goiás. 
Obedecendo as seguintes especificações: Óculos de proteção 
deverá ser de ampla visão. A armação deverá possuir campo de 
visão = ou > que 40º e possuir medidas mínimas de 153mm com 
sistema de ventilação localizado em sua lateral. A Lente deverá 
ser dupla com tecnologia de ruptura térmica, de total abertura 
proporcionando uma visão absoluta, além de se separar facilmente 
da armação e recolocada novamente para quando necessário o 
usuário possa realizar limpeza ou mesmo substituição em caso de 
danos. Deverá ter tratamento antiembaçante e antirisco nos seus 
níveis máximos exigidos pela norma, ser adaptado em diferentes 
tipos de capacete utilizado pelos bombeiros e possuir elástico 
fabricado em silicone totalmente ajustável ao rosto do usuário
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 2.685/2020;

DECLARA:
Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
50 (CINQUENTA) ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, conforme 
discriminação abaixo, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar – 13º BBM. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME, endereço 
à rua Doutor Pedrosa, n. 151, Centro, Curitiba – PR, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais).

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

Jataí, 21 de janeiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 039.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de contratação de empresa especializada na prestação 
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de serviços gráficos, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa GRÁFICA ABELHA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n. 07.896.422/0001-36, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação 
em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviços gráficos ora 
mencionada, destina-se a confecção de blocos de vistoria, visando 
realizar atividades de vistoria do corpo de bombeiros militar 
de Jataí. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 7182/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a CONFECÇÃO  
DE 100 (CEM) BLOCOS DE VISTORIA TABELA, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa GRÁFICA ABELHA LTDA, com endereço à Praça B, s/n, Vila 
Paraíso 1, Jataí – GO, nos termos da proposta de fornecimento de 
serviços gráficos, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um 
valor total de R$ 1.360,00 (mil trezentos e sessenta reais).

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

Jataí, 17 de fevereiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 045.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
RELACIONADOS À CONDICIONAMENTO FÍSICO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de prestação de serviços relacionados à condicionamento 
físico, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa LEONARDO GUIMARÃES BARBOSA 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 20.142.420/0001-10, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 
regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a prestação de serviços relacionados a 
condicionado físico, destinam-se à prestação de serviços e 
disponibilização de local para a prática de Treinamento Físico 
Militar – TFM aos militares integrantes da unidade, visando 
manutenção de Padrão Físico de Desempenho – PFD, necessário 
ao desenvolvimento das atividades operacionais bombeiro 
militares, conforme Norma Administrativa n. 02.2019 - CBMGO A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
9141/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de prestação de serviços e disponibilização de local para prática de 
atividades físicas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender 
o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
LEONARDO GUIMARÃES BARBOSA E CIA LTDA, com endereço à 
rua Léo Lince, n. 84, Setor Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 1.458,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta 
e oito reais) mensais, totalizando o valor para 12 (doze) meses de 
R$ 17.496,00 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais).

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

Jataí, 05 de março de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 59.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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);
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CONSIDERANDO que o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
equipamentos de proteção individual e segurança no trabalho, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa V. S. MARQUES – ME, inscrita 
no CNPJ sob o n. 24.737.281/0001-28, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação em 
pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, mediante a 
apresentação de certidões negativas de débitos, das fazendas, 
municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e certificado 
de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de equipamentos de proteção 
individual e segurança no trabalho, destina-se ao prosseguimento 
de atividades inerentes ao atendimento de ocorrências e 
demais atividades de natureza operacional, desenvolvidas pelas 
guarnições do 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, conforme 
atribuições constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás – CBMGO, insculpidas no art. 125, incisos I, II, III e 
IV da Constituição do Estado de Goiás. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 12189/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de 40 (QUARENTA) PARES DE LUVA DE VAQUETA E 100 (CEM) 
RESPIRADORES PFF2 COM VÁLVULA, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa V. S. MARQUES – ME, com endereço à rua Joaquim 
Cândido, n. 397, Centro, Jataí – GO, nos termos da proposta de 
fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um valor 
total de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais).

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

Jataí, 25 de março de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 56.2020

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
materiais de limpeza, utilizados em atividades de higienização e 
desinfecção, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa TOTAL PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 10.720.285/0001-99, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais de limpeza, destina-
se ao prosseguimento das atividades de higienização e desinfecção 
de equipamentos operacionais e de dependências pertencentes 
ao 13º BBM, em continuidade aos procedimentos de prevenção, 
controle e contenção de riscos, visando evitar danos e agravos à 
saúde pública, em virtude de eventual infecção pelo Coronavírus  
- COVID-19. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 12184/2020;
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de MATERIAIS DE LIMPEZA, conforme abaixo, visando atender o 
13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. Ord. Quantidade Discriminação Valor 
Unitário

Valor Total

01 08 BALDE 
CONCRETO 12 

LITROS

R$ 8,00 R$ 64,00

02 04 PERFECT MOP 
PRO

R$ 170,00 R$ 680,00

SOMA R$ 744,00
DESC. R$ 37,20
TOTAL R$ 706,80

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa TOTAL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, com endereço à 
rua Minas Gerais, n. 1.297, setor Samuel Graham, Jataí – GO, nos 
termos da proposta de fornecimento, apresentada pela referida 
empresa, com um valor total de R$ 706,80 (setecentos e seis reais 
e oitenta centavos).

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

Jataí, 25 de março de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 54.2020

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais para construção, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.635.833/0004-05, 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 que o fornecimento de materiais para construção, 
destina-se a realização de manutenção e reparo em telhado 
pertencente ao prédio administrativo do 13º BBM, em virtude 
de goteiras e vazamentos localizados na respectiva cobertura, as 
quais, inclusive, têm gerado inúmeros transtornos à unidade. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
12152/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, conforme abaixo, visando atender 
o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. Ord. Quantidade Discriminação Valor 
Unitário

Valor Total

01 12 CIMENTO SC 
50KG

R$ 18,85 R$ 226,20

02 02 VEDALIT 1LT R$ 17,91 R$ 35,82
03 05 CORANTE 

VERMELHO
R$ 3,31 R$ 16,55

04 10 XADREZ 
VERMELHO 

500GR 

R$ 13,27 R$ 132,70

05 09 MANTA 
TÉRMICA 

50M²

R$ 
360,00

R$ 3.240,00

06 12 FITA P/ 
MANTA 

4,8CMX25MT

R$ 32,11 R$ 385,32

07 15 ARAME GALV. 
NR. 18 900G

R$ 16,96 R$ 254,40

TOTAL ..........
....................

........

R$ 4.290,99

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA, com endereço à rua 
Marechal Rondon, n. 1.360, Setor Planalto, Jataí – GO, nos termos 
da proposta de fornecimento de materiais para pintura predial, 
apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 
4.290,99 (quatro mil, duzentos e noventa reais e noventa e nove 
centavos).

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

Jataí, 24 de março de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 034.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO. ”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de aparelho de ar condicionado, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.635.833/0004-05, 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 aquisição do equipamento ar condicionado, 
destina-se a realização da refrigeração da sala da Secção de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico do 13º BBM. A presente 
contratação está registrada no processo administrativo n. 
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5893/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de 01 (UM) ar condicionado 9000 Btus, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa J. CRUZEIRO DA COSTA E CIA LTDA, com endereço à rua 
Marechal Rondon, n. 1.360, Setor Planalto, Jataí – GO, nos termos 
da proposta de fornecimento de aparelho de ar condicionado pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 1300,00 (mil e 
trezentos reais).

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

Jataí, 11 de fevereiro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 026.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UMA MOTO PODA 
HT 133 STIHL.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
moto poda Ht 133 Stihl, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.245.652/0001-11, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição do referido equipamento 
operacional, destina-se ao  atendimento de ocorrências de 
salvamento terrestre, bem como durante a execução de demais 
atividades operacionais desempenhadas pelos integrantes do 
13º BBM, conforme atribuições constitucionais do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBMGO, insculpidas no 
art. 125, incisos I, II, III e IV da Constituição do Estado de Goiás. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
4712/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
da moto poda HT 133 Stihl, conforme descrição abaixo, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. 
Ord. 

Quantidade Discriminação Valor 
Unitário

Valor Total

01 01 Moto poda HT 
133 STIHL

R$ 1737,00 R$ 1737,00

TOTAL ..............
.........................
.......................

R$ 1737,00

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA CIA LDTA, com endereço à 
avenida Goiás, n. 1.684, Setor Centro, Jataí – GO, nos termos da 
proposta de fornecimento, apresentada pela referida empresa, 
com um valor total de R$ 1737,00 (mil cento e trinta e sete reais).

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

Jataí, 05 de fevereiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 040.2020

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita de contratação de empresa especializada no 
fornecimento de materiais construção, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa SANTA MARIA MATERIAS DE 
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CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 06.188.345/0001-05, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 
regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas 
de débitos, das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos 
trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição dos matérias de construção 
destina-se a construção deum tanque visando a higienização dos 
matérias de resgate. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 6984/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a 0,5 metros 
de areia lavada e 9 latas de brita 0, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
SANTA MARIA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA, com endereço à 
Av. 31 de maio, 524 - S Epaminondas, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento de serviços gráficos, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 82,20 (oitenta e 
dois reais e vinte centavos).

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

Jataí, 17 de fevereiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 17.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita da aquisição de equipamentos e suprimentos de 
informática, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o n. 07.563.511/0001-60, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 

solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que de equipamentos e suprimentos de 
informática, destina-se à aquisição de mouse óptico para Seção de 
Apoio Administrativo – SAAd do 13º BBM, visando utilização em 
computador notebook empenhado em atividades administrativas 
inerentes ao desenvolvimento do serviço operacional da unidade. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 3.656/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
(01) UM MOUSE ÓPTICO, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, com endereço à avenida Rio 
Claro, n. 990, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, 
apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 
40,00 (quarenta reais). 

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

Jataí, 27 de janeiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí


