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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 a esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo Contrato oriundo do Convite 
nº 004/2020. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
MARIO CAETANO 

DE ASSIS - ME
12.166.441/0001-

47
093/2020

Jataí – GO, 20 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

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 a esta Gerência de Contratos, com a finalidade 
de assinar seu respectivo Contrato oriundo da Concorrência nº 
004/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
GENCISLEY ADILA 

MACIEL – ME
33.282.905.0001-

50
092/2020

Jataí – GO, 20 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. 
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeada a servidora RODRIGO ALEXANDRE 
COELHO, inscrito no CPF sob nº 321.055.728-47, que exerce o 
cargo de Gerente de Análise de Projetos, para exercer a função de 
Gestor 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 :

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);
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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 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que adiará a licitação na modalidade 
pregão na forma eletrônica, do tipo menor preço por item visando 
à aquisição de 01 (um) Caminhão Truck 6x2 com caçamba, zero 
quilometro, para a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que 
ocorreria no dia 20 de maio de 2020 às 08h30min.
Data da nova abertura: 02/06/2020 - às 08h30min.
Site para participação: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Thulio Reis Souza
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2020

O Município de Jataí, através de sua Comissão Especial de 
Licitações, avisa a todos interessados que realizará licitação 
pública, na modalidade Concorrência, do tipo maior oferta, visando 
a alienação de 01 (um) imóvel rural integrante do patrimônio 
público municipal, devidamente autorizada pela Lei 4.159 de 13 
de fevereiro de 2020. Fazenda Campos Elísios e Boa Esperança, 
lugar denominado de São Pedro. Matricula: 34.022 – CRI. 4ha.84a.
(quatro hectares e oitenta e quatro ares). O Edital e seus anexos, 
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estão disponíveis para download no site da Prefeitura.
Abertura: 22/06/2020, às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal – Rua 
Itarumã, 355 – Setor Santa Maria.
Site: www.jatai.go.gov.br
Fone: (64)3632-8812

Vinicius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal de Jataí - GO

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2020

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a todos 
interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na 
forma presencial, do tipo menor preço por item, visando REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FILMES PARA RADIOGRAFIA 
E TOMOGRAFIA E CR 4.0R GENERAL SET HR PARA USO EM CR 
DX-M, COM VISTAS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL DAS 
CLINICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO E UPA, disponível no site da 
Prefeitura.

Abertura: 02/06/2020 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br Fone: (64) 3606-3643

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO Nº 620/2020

PROCESSO: 3719/2020
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: RAIMUNDO HERMES SILVA O TUNTUM - ME

Considerando que o contribuinte acima identificado foi 
procurado pela Gerência do Contencioso Fiscal, e Correios 
que fizeram várias tentativas para entrega da notificação 
supra, não obtendo sucesso.

Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar 
todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o (a) contribuinte RAIMUNDO HERMES SILVA 
O TUNTUM - ME, inscrito no CNPJ sob o nº 01.978.525/0001-
69, nos termos do § 5º do art. 220, da Lei nº 1.445 de 
27/12/1990, com redação consolidada, que instituiu o 
Código Tributário Municipal, a fim de que não possa alegar 
ignorância dos fatos. Conforme Decisão n° 620/2020 – GSF 
(fls.18) que o seu intento foi DEFERIDO, porém existem 

débitos para serem negociados.

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dezoito dias do mês de 
maio do ano de dois mil e vinte (18/05/2020).

IDENILSON RODRIGUES MORAIS
Diretor do Contencioso Fiscal

Oficio n°029/2020                               Jataí GO, 19 de Maio de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federais

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: 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Data do 
Crédito

Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

19/05/2020 JATAIBL GBF 
FNAS 

60595-6 14.518,51

19/05/2020 JATAIBL PSB 
FNAS

60601-4 117.744,00

19/05/2020 JATAIBL MAC 
FNAS

63584-7 84.436,50

Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima
Tesoureira

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 62

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

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 
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contratar empresa especializada no fornecimento de roteador, por 
meio do Gabinete do Gabinete.

CONSIDERANDO que a empresa TECNO COM INFORMÁTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.049.744/0001-87 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 material para o Gabinete do 
Prefeito, tendo em vista que o atual roteador do Departamento 
apresentou defeito insanável, sendo necessário a troca, pois a falta 
do mesmo está prejudicando as atividades cotidianas do Gabinete. 
Portanto a substituição do referido aparelho se faz necessária para 
o bom andamento dos serviços prestados pelo Departamento, 
aquisição está registrada no processo administrativo nº 
14.990/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de roteador, por meio do 
Gabinete do Gabinete.

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$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). 
Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de 
Fornecimento: 

2379/2020

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 1,00 UN 219521 - 
ROUTER BOARD

R$ 
575,00

R$ 
575,00

VALOR TOTAL R$ 575,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
TECNO COM INFORMATICA 

LTDA
R$ 575,00

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

Jataí, 14 de maio de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 52

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE WEBCAM COM 
MICROFONE.”

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 Webcam 
com microfone, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento Urbano.

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 a aquisição de uma Webcam com microfone 
para ser instalada e utilizada no computador da Secretária Municipal 
de Obras e Planejamento Urbano Andrea Gomes dos Santos Borges 
Macarini, para uso em reuniões por vídeo conferência de assuntos 
relacionados a obras do Município, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 13.330/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de Webcam com 
microfone, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 
Planejamento Urbano.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME, com endereço na 
Avenida Rio Claro, nº 990, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos). Conforme 
segue:
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Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 2166/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 NEUDES 
OLIVEIRA DE 
JESUS - ME

 07.563.511/0001-60 (06)4631-
8690 

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

NEUDES OLIVEIRA 
DE JESUS - ME

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 UN 219303 - 
WEBCAM 

MULTILASER

R$ 
99,90

R$ 99,90

VALOR TOTAL R$ 99,90

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
NEUDES OLIVEIRA DE JESUS 

- ME
R$ 99,90

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: 69

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
HIGIENE E 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 higiene e limpeza, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa JANIO DA SILVA OLIVEIRA, inscrita 

no CNPJ sob o nº 03.212.767/0001-72 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 necessidade de manter a higiene e limpeza 
do prédio da Superintendência Municipal de Trânsito, solicitamos 
a aquisição de materiais de higiene e limpeza. Visando manter 
sempre limpo e em boas condições de uso as dependências de 
uso coletivo e particular da Instituição como: banheiros, salas e 
cozinha, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
14.442/2020;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JANIO DA SILVA OLIVEIRA, com endereço na Rua 
Martins, nº 1.469, Vila Fatima, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos). Conforme 
segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de 
Fornecimento: 

2368/2020

Nº TCTF

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

DA SILVA 
OLIVEIRA 

 03.212.767/0001-
72

    

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

JANIO DA SILVA 
OLIVEIRA 

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 10,00 UN 51065 - 
SABONETE

R$ 1,50 R$ 
15,00

2 10,00 UN 162306 - 
VENENO PARA 

BARATA

R$ 8,95 R$ 
89,50

VALOR TOTAL R$ 104,50

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
JANIO DA SILVA OLIVEIRA R$ 104,50

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

Jataí, 11 de maio de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
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Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 56

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PERFIL ENRIJECIDO 
E FERRO MECÂNICO.”

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 perfil 
enrijecido e ferro mecânico, por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo.

CONSIDERANDO que a empresa D.A.L. INDUSTRIAL FERRO E AÇO 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.111.722/0002-79 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 perfil enrijecido e ferro mecânico 
visando a manutenção da caixa d’água do Cemitério Bom Pastor, 
visto que a mesma encontra-se extremamente danificada. O 
reparo se torna necessário visto que o uso de água e constante 
para confecção de placas para as carneiras, manutenção geral do 
Cemitério, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
14.041/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de perfil enrijecido e ferro 
mecânico, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa D.A.L. INDUSTRIAL FERRO E AÇO LTDA, com endereço na 
Rua 113, nº 487, Setor Industrial, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 2280/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 D.A.L. 
INDUSTRIAL 

FERRO E ACO 
LTDA

 09.111.722/0002-
79

6436316141

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

D.A.L. INDUSTRIAL 
FERRO E ACO LTDA
VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 UN 33819 - FERRO 
MECANICO 1 "

R$ 
150,00

R$ 
150,00

2 6,00 BR 219349 - PERFIL 
U ENRRIJECIDO 

SIMPLES

R$ 
114,00

R$ 
684,00

VALOR TOTAL R$ 834,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
D.A.L. INDUSTRIAL FERRO E 

ACO LTDA
R$ 834,00

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

Jataí, 06 de maio de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 55

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BARRA ROSQUEADA 
ZINCADA ½ POLEGADA.”

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 barra 
rosqueada zincada ½ polegada, por meio da Secretaria Municipal 
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de Meio Ambiente e Urbanismo.

CONSIDERANDO que a empresa DIFERRAÇO DISTRIBUIDORA DE 
FERRO E AÇO LTDA, insscrita no CNPJ sob o nº 02.536.035/0001-75 
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 barra rosqueada zincada ½ 
polegada visando a manutenção da caixa d’água do Cemitério Bom 
Pastor, visto que a mesma encontra-se extremamente danificada. 
O reparo se torna necessário visto que o uso de água e constante 
para confecção de placas para as carneiras, manutenção geral do 
Cemitério, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
14.044/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de barra rosqueada 
zincada ½ polegada, por meio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa DIFERRAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA, 
com endereço na Avenida Joaquim Cândido, nº 530, Centro, Jataí-
GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado pela 
mesma, com um valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais). 
Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de 
Fornecimento: 

2277/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 DIFERRAÇO 
DISTRIBUIDORA DE 
FERRO E AÇO LTDA

 02.536.035/0001-
75

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

DIFERRAÇO 
DISTRIBUIDORA DE 
FERRO E AÇO LTDA
VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 3,00 UN 21886 - BARRA 
ROSQUEADA

R$ 40,00 R$ 
120,00

VALOR TOTAL R$ 120,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
DIFERRAÇO DISTRIBUIDORA 

DE FERRO E AÇO LTDA
R$ 120,00

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

Jataí, 06 de maio de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda


