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DECRETO Nº 3.729, de 14 DE MAIO DE 2020.

“Nomeia os membros da Junta de Recursos Fiscais e dá 
outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem o inciso IV do 
art. 60 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 252 e seguintes da Lei 
Complementar nº 1445/90 consolidada - Código Tributário 
Municipal, sobre a composição da Junta de Recursos Fiscais;

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros 
representantes do Município e dos Contribuintes, para 
compor a 1º Câmara de Recursos Fiscais, para o triênio 
2020/2023, indicados nos termos do § 1º do art. 252 da Lei 
Complementar nº 1445/90:

MEMBROS EFETIVOS (Representantes do Município)
1 – Ailandson Furtado Carvalho Silva;
2 -  Charles Vinícius Moreira Costa;
3 – Fátima de Lima Ferreira;
4 - Marinalva Cardoso Soares;
5 - Rodrigo Santos de Morais;
6 - Vinícius Assis Pereira.

MEMBROS EFETIVOS (Representantes dos Contribuintes)
1 - Valdejar Guimarães dos Santos – representante OAB;
2 – Wesley Marinho Arantes – representante CRC.

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros 
representantes do Município e dos Contribuintes, para 
compor a 1º Câmara de Recursos Fiscais, para o triênio 
2020/2023, indicados nos termos do § 1º do art. 252 da Lei 
Complementar nº 1445/90, para assumirem a função de 
suplentes:

MEMBROS SUPLENTES (representantes do Município)
1 – Angélica Rolim R. Dias;
2 – Sérgio Cardoso do Prado;
3 -  Kelle de Oliveira Melo;
4 – Nathalia Caroline Ramos Ferreira;
5 – Hermes Eli Sierra Filho;
6 – José Acácio Silva Neto.

MEMBROS SUPLENTES (representantes dos Contribuintes)
1 – Glauce Nea Rodrigues – representante da ACIJ;
2 – Cleomar Vilela de Souza – representante do CREA

Art. 3º. Fica nomeado com fulcro no art. 255 da Lei 
Complementar nº 1445/90, visando assistir a 1º Câmara 
de Recursos Fiscais, a Procuradora Jurídica Gislaine Rodolfo 
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Coutinho.

Art. 4º. Fica nomeada para secretariar a 1º Câmara de 
Recursos Fiscais, a Executora Administrativa Euderlainy 
Chaves de Souza Freitas.

Art. 5º. Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 14 dias do mês de maio de 2020.

VINICÍUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE JATAÍ
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

PROC. ADM. Nº 14.112/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020

OBJETO: Execução do remanescente da obra do Parque Ecológico e 
de Lazer Brisas, a ser implantado no Setor Hermosa, em Jataí – GO.

O Município de Jataí – GO, através da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme manifestação da Equipe Técnica da Secretaria 
de Obras e Planejamento Urbano, avisa a todos os interessados 
sobre o resultado do julgamento de proposta da empresa 
participante na sessão do dia 14 de maio de 2020.

A empresa CBMA CONSTRUÇÕES & SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.463.415/0001-34, apresentou 
a Planilha orçamentária e a Planilha de composição de custos 
corretamente calculadas e concordantes entre si, sem alterar o 
valor global incialmente proposto de R$ 585.478,88 (quinhentos 
e oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta 
e oito centavos).

Sendo assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente 
processo ADJUDICADO em favor da empresa supracitada.

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
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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 contrato oriundo do Pregão 
061/2020. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
FILGUEIRA & 

FILGUEIRA LTDA 
08.992.911/0001-

54
003/2020 – FMT

RIO CLARO 
ENGENHARIA DE 
CONCRETOS LTDA 

– ME

10.488.606/0001-
71

004/2020 - FMT

                                                                       Jataí – GO, 19 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 028/2018. 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: 
170/2018

                                                                                
Jataí – GO, 19 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

TERMO PARA PARALIZAÇÃO/ SUSPENSÃO DE CONTRATO

TERMO PARA PARALIZAÇÃO/ SUSPENSÃO DO CONTRATO N. 
01.2020, REFERENTE AO ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA 
N. 045.2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO ESPECIAL 
MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO 
DE GOIÁS - FEMBOM JATAÍ E A EMPRESA LEONARDO 
GUIMARÃES BARBOSA E CIA LTDA.

 

O FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 
DO ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n. 05.806.495/0001-64, 
com sede na Praça Duque de Caxias, s/n°, Setor Planalto, a 

seguir denominado simplesmente de CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seu Gestor o Tenente Coronel BM HÉLIO 
CRISTIANO DO CARMO, brasileiro, casado, militar, devidamente 
inscrito no CPF 467.314.151-20, residente e domiciliado nesta 
cidade de Jataí, Estado de Goiás, e de outro, a empresa LEONARDO 
GUIMARÃES BARBOSA E CIA LTDA, com sede a rua Leo Lince, 
n. 84, Setor Santa Maria, na cidade de Jataí, estado de Goiás, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. 20.142.420/0001-10, neste ato 
representada por seu representante legal, o senhor LEONARDO 
GUIMARÃES BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, CPF/MF 
n. 029.136.471/38, residente e domiciliado na cidade de Jataí, 
Estado de Goiás, doravante denominado simplesmente como 
CONTRATADA, em consequência à Ato Declaratório de Dispensa n. 
045.2020, com fulcro no art. 24, II da Lei n. 8.666/93. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente contrato é a prestação 
de serviços relacionados à condicionamento físico, especificamente 
de 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. 04.2020, 
tendo em vista o constante e decidido no Processo Administrativo 
n. 9141/2020, em consequência do Ato Declaratório de Dispensa 
n. 045.2020.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo presente instrumento fica suspenso 
unilateralmente o Contrato n. 01.2020, com início em 28.04.2020, 
em consequência do Ato Declaratório de Dispensa n. 045.2020, 
celebrado com a empresa LEONARDO GUIMARÃES BARBOSA E CIA 
LTDA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de execução do contrato fica 
suspenso por tempo indeterminado, enquanto perdurar a 
pandemia da COVID-19. 
 
CLÁUSULA QUARTA – A motivação da presente suspensão se deve 
à decretação de situação de emergência em saúde pública no 
Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo Coronavírus, 
que estabelece medidas de enfretamento à respectiva pandemia, 
que dentre tais medidas, encontra-se a suspensão das atividades 
de academias de ginástica, conforme art. 3º, I do Decreto Estadual 
n. 9.653/2020 de 19 de abril de 2020.

CLÁUSULA QUINTA – As demais cláusulas do Contrato n. 01.2020 – 
13º BBM, ficam integralmente ratificadas.

CLÁUSULA SEXTA – As questões decorrentes da execução deste 
instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Jataí - GO, 
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E 
por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Jataí – GO, 04 de maio de 2020.

HÉLIO CRISTIANO DO CARMO
Gestor do Fembom Jataí

CONTRATANTE
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TESTEMUNHAS:

1 - _________________________________________

2 - _________________________________________

PORTARIA SMMAU Nº 001, 19 de maio de 2020.

“Dispõe medidas para os Memoriais de Luto Municipais e 
para as Funerárias Particulares da cidade de Jataí, em razão 
da disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) ”.

CONSIDERANDO o disposto na NOTA TÉCNICA GVIMS/
GGTES/ANVISA Nº 04/2020;

CONSIDERANDO o disposto na INFORMAÇÃO TÉCICO-
JURÍDICA CONJUNTA Nº 01/2020;

CONSIDERANDO o disposto em “Manejo de corpos no 
contexto do novo Coronavírus COVID-19”, 1ª edição – 2020 
– versão 1 – publicada em 25/03/2020;

CONSIDERANDO o disposto na NOTA TÉCNICA GVAST/
SUVISA/SES-GO – 02/04/2020;

CONSIDERANDO Nota Técnica da Secretaria Municipal de 
Saúde, que trata da situação epidemiológica do Município;

CONSIDERANDO as previsões contidas na Lei Federal nº. 
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego 
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação do vírus COVID – 19 (novo Coronavírus) no 
Município;

RESOLVE:

Art. 1º - Os velórios e funerais de pacientes confirmados ou 
suspeitos da COVID-19 NÃO são recomendados durante os 
períodos de isolamento social e quarentena. Porém, caso 
seja realizado velório ou funeral:

I.Os velórios terão duração máxima de 04 horas, tanto 
no memorial de luto municipal, quanto em funerárias 
particulares;
II.O número de pessoas presentes nas salas de velório não 
poderá ultrapassar o número máximo de 8 pessoas;
III.Manter o caixão fechado durante todo o velório e funeral, 
evitando qualquer contato físico (toque/beijo/aperto de 
mão) com o corpo do falecido em qualquer momento post-

mortem;
IV.Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel 
a 70% para higienização das mãos durante todo o velório;
V.Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado;
VI.Evitar, especialmente, a presença de pessoas que 
pertençam ao grupo de risco para agravamento da 
COVID-19, tais como: idade igual ou superior a 60 anos, 
gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas e 
imunodeprimidos;
VII.Não permitir a presença de pessoas com sintomas 
respiratórios, observando a legislação referente a 
quarentena e internação compulsória no âmbito da 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) pela COVID-19. Caso seja imprescindível, elas devem 
usar máscara cirúrgica comum, permanecer o mínimo 
possível no local e evitar o contato físico com os demais;
VIII.Não permitir a disponibilização de alimentos. 
Para bebidas, devem-se observar as medidas de não 
compartilhamento de copos;
IX.A cerimônia de sepultamento não deve contar com 
aglomerado de pessoas, respeitando a distância mínima 
de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como outras 
medidas de isolamento social e de etiqueta respiratória;
X.Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 08 
pessoas, não pelo risco biológico do corpo, mas sim pela 
contraindicação de aglomerações; 
XI.Os encarregados de colocar o corpo na sepultura, em pira 
funerária, etc. devem usar luvas e higienizar as mãos com 
água e sabonete líquido, após retirada das luvas;
XII.Os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados 
ou cremados.

Art. 2º - Os velórios e funerais que não sejam de pacientes 
confirmados ou suspeitos da COVID-19 poderão ocorrer, 
obedecendo os incisos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI do Art. 
1º desta Portaria.

Art. 3º - É necessário fornecer explicações adequadas aos 
familiares/responsáveis sobre os cuidados com o corpo do 
ente falecido.

Art. 4º - Em relação a preparação e acondicionamento 
do corpo para transferência do quarto ou área de coorte 
(isolamento) para uma unidade de autópsia, necrotério/
funerária, crematório ou local de sepultamento:

I.O preparo e o manejo apressados de corpos de pacientes 
com COVID-19 devem ser evitados;
II.Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar 
presentes no quarto/box ou área de coorte (isolamento), 
os profissionais estritamente necessários e todos devem 
utilizar os EPI indicados e ter acesso a recursos para realizar 
a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU álcool 
a 70% (higiene das mãos antes e depois da interação com o 
corpo e o meio ambiente);
III.Todos os profissionais que tiverem contato com o 
cadáver, devem usar: óculos de proteção ou protetor facial 
(face shield), máscara cirúrgica, avental ou capote (usar 
capote ou avental impermeável caso haja risco de contato 
com volumes de fluidos ou secreções corporais) e luvas de 
procedimento. Se for necessário realizar procedimentos que 
podem gerar aerossóis como extubação, usar gorro e trocar 
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a máscara cirúrgica pela máscara N95/PFF2 ou equivalente;
IV.Os tubos, drenos e catéteres devem ser removidos do 
corpo, tendo cuidado especial para evitar a contaminação 
com durante a remoção de cateteres intravenosos, outros 
dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal;
V.Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes 
em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento 
e com o símbolo de resíduo infectante;
VI.Recomenda-se desinfetar e tapar/bloquear os orifícios 
de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura 
impermeável;
VII.Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com 
compressas;
VIII.Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, 
retal) para evitar extravasamento de fluidos corporais;
IX.A movimentação e manipulação do corpo deve ser a 
menor possível;
X.Acondicionar o corpo em saco impermeável, à prova de 
vazamento e selado. Desinfetar a superfície externa do 
saco (pode utilizar álcool líquido a 70º, solução clorada 
[0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado 
junto a Anvisa, tomando-se cuidado de não usar luvas 
contaminadas para a realização desse procedimento;
XI. Identificar adequadamente o cadáver; 
XII. Identificar o saco de transporte com a informação 
relativa ao risco biológico; no contexto da COVID-19: agente 
biológico classe de risco 3;
XIII.Transferir o saco com o cadáver para o necrotério do 
serviço;
XIV.Os profissionais que não tiverem contato com o cadáver, 
mas apenas com o saco, deverão adotar as precauções 
padrão (em especial a higiene de mãos) e usar avental ou 
capote e luvas. Caso haja risco de respingos, dos fluidos ou 
secreções corporais, devem usar também, máscara cirúrgica 
e óculos de proteção ou protetor facial (face shield);
XV.A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada 
apenas para esse fim e ser de fácil limpeza e desinfeção;
XVI.Após remover os EPI, todos os profissionais devem 
realizar a higiene das mãos;
XVII.Não é recomendado que pessoas acima de 60 anos, 
com comorbidades (como doenças respiratórias, cardíacas, 
diabetes) ou imunosuprimidas sejam expostas a atividades 
relacionadas ao manejo direto do cadáver.

Art. 5º - No transporte do corpo para funerária/crematório/
local do funeral, é recomendado:

I.Para realizar o transporte, o corpo deve estar em saco 
impermeável, à prova de vazamento e selado. Deve-se 
desinfetar a superfície externa do saco (pode ser utilizado 
álcool líquido a 70º, solução clorada [0.5% a 1%], ou 
outro saneante desinfetante regularizado junto a Anvisa), 
tomando-se cuidado de não usar luvas contaminadas para a 
realização desse procedimento;
II.Nenhum equipamento ou veículo de transporte especial 
é necessário;
III.Quando for utilizado um veículo de transporte, este 
também deve ser submetido à limpeza e desinfecção, 
segundo os procedimentos de rotina;
IV.Todos os profissionais que atuam no transporte do corpo 
devem adotar as medidas de precaução padrão. Aqueles 
que tiverem contato com o cadáver ou com o saco do 

cadáver deverão adotar as precauções padrão (em especial 
a higiene de mãos) e usar avental ou capote e luvas;
V.Sempre realizar a higiene de mãos após a retirada dos 
EPIs;

Art. 6º - Em relação a assistência funerária:

I.Não é recomendada a preparação higiênica do cadáver, 
para evitar a manipulação excessiva do corpo, mas caso 
haja necessidade de preparação do corpo (limpar, vestir, 
arrumar os cabelos, etc), os profissionais deverão utilizar 
EPI apropriados, como luvas, avental ou capote, máscara 
cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial (face shield);
II.A movimentação e manipulação do corpo deve ser a 
menor possível;
III.Evitar a manipulação de cadáveres que passaram por 
autópsia;
IV.Caso a família deseje ver o corpo, deverão receber 
instruções claras para nunca tocá-lo e nem tocar o 
ambiente em volta do corpo, além disso, deverão higienizar 
as mãos antes de entrar e depois de sair do local, sendo 
recomendado ainda, sempre manter a distância mínima de 
1 metro do corpo;
V.Orienta-se que o corpo não seja embalsamado, para evitar 
a manipulação excessiva do corpo;
VI.Deve-se realizar a desinfecção externa do caixão com 
álcool líquido a 70% ou outro desinfetante, antes de levá-lo 
para o velório. Atenção: usar luvas limpas para realizar esse 
procedimento;
VII.Os cadáveres poderão ser cremados ou enterrados, de 
acordo com as preferências e costumes da família;
VIII.Após o uso, os sacos de cadáver vazios devem ser 
descartados como resíduos enquadrados pela RDC Anvisa 
nº 222/2018.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Gabinete do Secretário Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo de Jataí, na Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo, aos 19 dias do mês de maio do ano 
de 2020.

Thiago Silva Oliveira
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Portaria SGP nº 086


