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CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo do Pregão 
048/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
RODOLPHO VIEIRA 

ROCHA - MEI
13.705.273/0001-

83
TERMO ADITIVO Nº 

01 – C: 096/2019

Jataí – GO, 25 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 Gerencia de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo do 
PREGÃO Nº 077/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
JENES CLIDE 

RODRIGUES ALVES 
- ME

37.866.720/0001-
44

ARP 015/2020

 
                                                             Jataí – GO, 25 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

Auto de Infração nº 837, de 29 de Abril de 2020.

Cooperativa dos Rodoviários Ltda, CNPJ: 33.615.113/0010-
41, proprietário (a) do lote situado à Rua Antônio Cândido, s/n, 
Qd. 39, Lt. 07, Vila Santa Maria, nesta cidade, infringiu a Lei nº 
3.066/10 – Código de Posturas Municipal, Art;  9º , § 1º - Valor 
da multa R$ 488,31 – item 7 da tabela do Art. 169. Considerando 
que o (a) contribuinte acima identificado (a), foi procurado (a) pelo 
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PÁG. 01

Departamento de Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do 
Meio Ambiente e Urbanismo, o qual não obteve êxito na entrega 
do Auto de Infração.
Por ter infringido o Código de Posturas Municipal o autuado fica 
intimado a recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 488,31 
referente à multa de conformidade com a referida Lei, o qual 
deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, ou se defender, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação deste.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 004996, de 22 de Abril de 2020.

Ivanides Teodora de Carvalho, CPF: 279.678.831-87, proprietário 
(a) do imóvel situado à Rua Tiradentes, qd 85F, lt 09, s/n, Vila 
Fátima, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de 
Posturas Municipal, Art;  9º , § 1º - Valor da multa R$: 1.339,32 – 
item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a) foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo, que fizeram várias tentativas para entrega da 
notificação, não obtendo sucesso.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza, capina, roçagem, drenagem ou 
qualquer outra providência necessária para que o imóvel fique 
limpo.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 005161, de 30 de Abril de 2020.

Flávio Teixeira Batalha, CPF: 073.822.386-79, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua Elionor França, qd 30, lt 11, n. 14, Setor 
Hermosa, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de 
Posturas Municipal, Art;  9º , § 1º - Valor da multa R$: 807,31 – 
item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a) foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo, que fizeram várias tentativas para entrega da 
notificação, não obtendo sucesso.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza, capina, roçagem, drenagem ou 
qualquer outra providência necessária para que o imóvel fique 
limpo.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana
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Notificação nº 005189, de 11 de Maio de 2020.

Cláudio Augusto Diniz, CPF: 147.863.461-87, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua L-2, qd 58, lt 03, s/n, Jardim Paraíso, nesta 
cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, 
Art;  9º , § 1º - Valor da multa R$: 424,11 – item 7 da tabela do 
Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte acima identificado 
(a) foi procurado (a) pelo Departamento de Fiscalização de Limpeza 
Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, que fizeram 
várias tentativas para entrega da notificação, não obtendo sucesso.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza, capina, roçagem, drenagem ou 
qualquer outra providência necessária para que o imóvel fique 
limpo.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 005190, de 11 de Maio de 2020.

Cláudio Augusto Diniz, CPF: 147.863.461-87, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua L-2, qd 58, lt 04, s/n, Jardim Paraíso, nesta 
cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, 
Art;  9º , § 1º - Valor da multa R$: 466,52 – item 7 da tabela do 
Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte acima identificado 
(a) foi procurado (a) pelo Departamento de Fiscalização de Limpeza 
Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, que fizeram 
várias tentativas para entrega da notificação, não obtendo sucesso.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza, capina, roçagem, drenagem ou 
qualquer outra providência necessária para que o imóvel fique 
limpo.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

PREFEITURA DE JATAÍ
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020
PROC. ADM. Nº 7.872/2020
OBJETO: contratação de empresa do ramo visando a construção 
da sede do Lar Transitório para Adolescentes, a ser edificado à Rua 
16, esq. c/  Rua W7, Qd. 04, Área Pública II, no Setor Jardim Goiás, 
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 22 de maio de 2020.

A empresa COLISEU CONSTRUTORA EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
nº 29.620.941/0001-00 apresentou proposta no valor global de R$ 
268.778,52 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e setenta 
e oito reais e cinquenta e dois centavos), estando abaixo do 
valor global estimado para a licitação. Entretanto, alguns valores 
unitários ficaram zerados e outros acima do preço máximo definido 
e fixado na planilha orçamentária elaborada pela Secretaria de 
obras e Planejamento Urbano, não obedecendo os índices oficiais 
da tabela AGETOP e aos orçamentos.
Diante disso e invocando o item 8.1.4.1 do instrumento 
convocatório a Comissão Permanente de Licitação abre o prazo de 
2 (dois) dias úteis contados a partir dessa publicação para que a 
empresa apresente nova planilha orçamentária corrigindo os itens 
discriminados na ata de sessão.

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão na forma eletrônica, do tipo menor preço por item visando 
à prestação de serviços de ensino e cultura de artes artesanais, 
como decoupage, tapeçaria, corte e costura, bordados em geral, 
tricô e outros correlatos, para as crianças e adolescentes do 
SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), 
PROJETO ABELHA em Jataí-GO, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 16/06/2020 - às 08h30min.
Site para participação: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Thulio Reis Souza
Pregoeiro

OFÍCIOS

Ofício-Circular n. 02/2020/SAIS/SMS       Jataí, 20 de maio de 2020
Aos Coordenadores das unidades de saúde da família (UBS/USF)
Assunto:  Assistência pré-natal no contexto da pandemia 

 Senhores Coordenadores,
1. Considerando a Declaração da Organização Mundial de 
Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta situação de pandemia 
no que se refere à infecção pelo novo coronavírus;

2. A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde 
publica de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019;

3. A Nota Técnica SES-GO nº 6/2020 GAB 03076 de 03 de 
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abril de 2020, assinada pelo Secretário de Estado da Saúde de 
Goiás que recomenda:

1.A prorrogação da interrupção das atividades não 
essenciais;
2. Excetuam-se de tais restrições, atividades de prestação 
de serviços de saúde nos casos em que os tratamentos não 
podem ser interrompidos ou adiados por colocarem em 
risco a vida do paciente: atendimentos relacionados ao pré-
natal, parto e puerpério; doentes crônicos; tratamentos 
continuados; revisões pós-operatórias; controle da dor e 
disfunções orgânicas; diagnóstico e terapias em oncologia, 
psiquiatria e aqueles tratamentos cuja não realização ou 
interrupção coloque em risco o paciente. 

4.                A Portaria nº 511/2020 – SES de 23 de março de 
2020, assinado pelo Secretário de Estado da Saúde que define os 
procedimentos e atendimentos eletivos que deverão ser suspensos 
em Goiás: 

Art. 2º - Excetuam-se da suspensão acima as seguintes 
atividades: terapia renal substitutiva (hemodiálise ou 
diálise peritoneal); hematologia e hemoterapia; oncologia; 
cardiologia intervencionista; neurocirurgia; neurologia 
intervencionista; pré-natal habitual e de alto risco; bem 
como as clínicas de vacinação, serviços de ultrassonografia 
obstétrica e os laboratórios de análises clínicas.

5.               A Nota Técnica nº 7/2020-COSMU/CGCIVI/
DAES/SAPS/MS, assinada pela Coordenação de Saúde das 
Mulheres/Coordenação-Geral de Ciclos da Vida do Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção 
Primária do Ministério da Saúde que trata da atenção às gestantes 
no contexto da infecção COVID-19 causada pelo novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) que recomenda:

As gestantes que apresentem síndrome gripal deverão ter 
seus procedimentos eletivos (consultas e exames de rotina) 
adiados em 14 dias e, quando necessário, serem atendidas 
em local isolado das demais pacientes. 
Todas as demais gestantes, assintomáticas ou sem 
síndrome gripal, deverão ter preservado seu atendimento, 
posto o caráter autolimitado da gestação, cujo desfecho 
em parto é inexorável, de tal modo que a suspensão ou o 
adiamento despropositado podem culminar em perda de 
oportunidades terapêuticas de atenção à mulher, ao bebê 
e à família, inclusive para eventos graves, como infecções 
sexualmente transmissíveis.

6.             Dessa forma, recomenda-se a continuidade das ações 
de cuidado pré-natal de todas as gestantes assintomáticas, 
resguardado o zelo com a prevenção de aglomerações, com as 
melhores práticas de higiene e com o rastreamento e isolamento 
domiciliar de casos suspeitos de síndrome gripal, devendo ser 
mantidas as ações de assistência ao pré-natal de baixo risco 
realizado nas unidades de saúde da família no âmbito da atenção 
primária, incluindo o acolhimento, consulta para diagnóstico de 
gravidez e início de pré-natal, bem como, o pré-natal de alto risco 
realizado no âmbito do Programa de Atenção Integral a Saúde da 
Mulher. 

7.        O atendimento das gestantes que apresentem síndrome 
gripal deverá seguir as recomendações da Nota Técnica nº 
7/2020-COSMU/CGCIVI/DAES/SAPS/MS. 

8.        As Unidades Básicas de Saúde devem adotar medidas 
para que não ocorra descontinuidade da assistência pré-natal, 
mantendo as recomendações e orientações técnicas do Caderno 
de Atenção Básica nº 32 - atenção ao pré-natal de baixo risco, 
documento de referência do Ministério da Saúde.
 
9.        Solicita-se ampla divulgação desse documento e da 
Nota Técnica nº 7/2020-COSMU/CGCIVI/DAES/SAPS/MS para os 
profissionais envolvidos na assistência pré-natal, incluindo os 
servidores lotados na recepção e os responsáveis pelo acolhimento 
nas unidades. 

10.              Secretário de Saúde ciente da normativa.        

Atenciosamente,

Soraia Gouveia Vilela
Gerente do Programa de Atenção Integral a Saúde da Mulher

Katiane Sousa Fernandes
Diretora de Ações Básicas

Wender Lopes Rezende.
Superintendente de Atenção Integral a Saúde

PORTARIA SMS Nº 005, DE 20 DE MAIO DE 2020.

“Assistência Pré-Natal durante à Pandemia COVID-19”

O Secretário Municipal da Saúde de Jataí, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 66 e 67 da 
Lei Orgânica do Município de Jataí, inciso I, do art. 198, da 
Constituição Federal, inciso III, do art. 9º, da Lei nº 8.080/90, 
a Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que 
contempla o Pacto Pela Saúde em suas três dimensões: Pela 
Vida, Em Defesa do SUS e de Gestão e o Decreto Municipal 
nº. 012, de 02 de janeiro de 2009;
Considerando o que dispõe a Constituição Federal e as Leis 
n. 8.080, de 19/09/80 e 8.142/90, em relação aos princípios, 
as diretrizes e as competências do SUS;
Considerando que os §§ 2º e 3º, do art. 6º, da Lei nº 8.080/90, 
dispõe sobre as condições para promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 
dos serviços correspondentes;
Considerando que a Organização Mundial de Saúde, em 30 
de janeiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública 
de importância internacional em decorrência da infecção 
humana pelo COVID-19 (novo Coronavírus); 
Considerando o disposto no inciso I do art. 30 da Constituição 
Federal, onde prevê que é de competência dos municípios 
“legislar sobre assuntos de interesse local”;
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 
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pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus; 
Considerando o previsto no Decreto Estadual nº 9.633 de 13 
de março de 2020 e o Decreto Municipal nº 3.688 de 29 de 
março de 2020;
Considerando a Nota Técnica 003/2020 da SMS;
Considerando a necessidade de padronização de acesso 
às ações e aos serviços de saúde de assistência pré-natal 
durante à pandemia COVID-19;

RESOLVE:

Art. 1° - Estabelecer padronizado e regular o fluxo de atendimento 
pré-natal nas unidades básicas de saúde do Município de Jataí, 
conforme diretrizes previstas no Anexo I, desta Portaria (Ofício-
Circular nº 02/2020/SAIS/SMS).

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Secretário Municipal da Saúde, em Jataí, aos 
20 dias do mês de maio de dois mil e vinte.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JÚNIOR
Secretário Municipal da Saúde

Portaria nº 007/2019

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

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 66

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE NOBREAK 700 VA 
MODELO BIVOLT AUTOMÁTICA.”

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 nobreak 700 
VA modelo bivolt automática, por meio do Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa BRASILL INFORMÁTICA E 
PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.618.435/0001-92 
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 presente solicitação, devido a necessidade de 
compra de equipamentos, utilizados para manutenção do Suporte 
da Diretoria de Tecnologia da Informação. No intuito de substituir 
os equipamentos que apresentaram defeitos e dá um upgrade em 
computadores com configurações defasadas que não atendem as 
especificações mínimas de uso, de acordo com a atual plataforma 
tecnológica, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 9.218/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de nobreak 700 VA 
modelo bivolt automática, por meio do Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA, com endereço 
na Rua da Pátria, nº 239, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 4.169,00 (quatro mil, cento e sessenta e 
nove reais). Conforme segue:
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Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de Fornecimento: 
2242/2020

Nº TCTF

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

1 BRASILL 
INFORMÁTICA E 
PRODUTOS LTDA

 
03.618.435/0001-

92

(00)0000-
0000 

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

BRASILL INFORMÁTICA E 
PRODUTOS LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 11,00 UNIDA 211801 - NOBREAK 
700VA

R$ 379,00 R$ 
4.169,00

VALOR TOTAL R$ 4.169,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
BRASILL INFORMÁTICA E 

PRODUTOS LTDA
R$ 4.169,00

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

Jataí, 18 de maio de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 65

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TECLADO 
MULTIMIDIA USB E PROCESSADORES I3-71001151.”

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 teclado 
multimídia USB e processadores I3-71001151, por meio do 
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa BRASILL INFORMÁTICA E 
PRODUTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.618.435/0001-92 
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 presente solicitação, devido a necessidade de 
compra de equipamentos, utilizados para manutenção do Suporte 
da Diretoria de Tecnologia da Informação. No intuito de substituir 
os equipamentos que apresentaram defeitos e dá um upgrade em 
computadores com configurações defasadas que não atendem as 
especificações mínimas de uso, de acordo com a atual plataforma 
tecnológica, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 14.033/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de teclado multimídia USB 
e processadores I3-71001151, por meio do Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA, com endereço 
na Rua da Pátria, nº 239, Setor Santa Genoveva, Goiânia-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 4.916,00 (quatro mil, novecentos e 
dezesseis reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de Fornecimento: 2278/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 BRASILL 
INFORMÁTICA E 
PRODUTOS LTDA

 03.618.435/0001-92

  
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

BRASILL INFORMÁTICA E 
PRODUTOS LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR TOTAL

1 5,00 UNIDA 206141 - 
PROCESSADOR 

I37100 1151

R$ 839,00 R$ 4.195,00

2 20,00 UNIDA 211802 - TECLADO 
MULTIMÍDIA

R$ 36,05 R$ 721,00

VALOR TOTAL R$ 4.916,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
BRASILL INFORMÁTICA E 

PRODUTOS LTDA
R$ 4.916,00

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

Jataí, 18 de maio de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 23

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

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 
banner, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa DAIANI CANDIDA NASCIMENTO 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.493.304/0001-30, 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 de serviço de confecção de banner 
para os CRAS no intuito de identificar o local dos serviços prestados 
pelo Núcleo durante as Mobilizações e Eventos realizados, uma 
vez que, esse material será utilizado durante todo o ano em locais 
que fizer necessário ter a identificação do Núcleo, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 10.628/2020

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada no serviço de confecção de banner, para atender o 
Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa DAIANI CANDIDA NASCIMENTO ME, com Avenida Joaquim 
Cândido, nº 1.191, Setor Antena, 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: 1668/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 DAIANI CANDIDA 
MORAES 

NASCIMENTO 
- ME 

 17.493.304/0001-30

  
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 

PRODUTOS/SERVIÇOS
DAIANI CANDIDA MORAES 

NASCIMENTO - ME 

VALOR UNIT

1 2,00 SV 42506 - BANNERS R$ 60,00

VALOR TOTAL R$ 120,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
DAIANI CANDIDA MORAES 

NASCIMENTO - ME 
R$ 120,00

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

Jataí, 31 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 54

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA 
MANUTENÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA DO CEMITÉRIO BOM 
PASTOR.”

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 
para manutenção da caixa d’água do Cemitério Bom Pastor, por 
meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

CONSIDERANDO que a empresa CASA RICA MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.823.621/0001-29 
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 materiais 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 14.043/2020;

DECLARA:
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Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de materiais para 
manutenção da caixa d’água do Cemitério Bom Pastor, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa CASA RICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA com 
endereço na Rua Jerônimo Silva, nº 15, Centro, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco 
reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
2284/2020

Nº TCTF

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

1 CASA RICA 
MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO 
LTDA

 10.823.621/0001-29 (64)3632-
1450 

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

CASA RICA MATERIAIS 
PARA CONSTRUCAO 

LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 50,00 PÇ 197476 - DISCO CORTE 
ACO 115 MM 42592004  

412

R$ 3,10 R$ 155,00

2 2,00 UN 212610 - PINTURA 
ASFALTICA 18L

R$ 206,55 R$ 413,10

3 1,00 UN 171459 - ROLO ATLAS 
DE LÃ C/ CABO 15CM - 

328/1 

R$ 14,91 R$ 14,91

4 1,00 UN 16033 - TRINCHA ATLAS R$ 13,64 R$ 13,64

5 3,00 UN 54827 - ESMALTE LUZTOL 
GAL

R$ 67,11 R$ 201,33

6 1,00 UND 211318 - THINNER R$ 59,35 R$ 59,35

VALOR TOTAL R$ 857,33

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
CASA RICA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA
R$ 857,33

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: 61

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 
CERTIFICADO DIGITAL.”

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 renovação de 
certificado digital, por meio do Secretaria Municipal de Fazenda.

CONSIDERANDO que a empresa IMMUNE CERTIFICADO DIGITAL 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.922.361/0001-28 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 para renovação de certificado digital 
para os Fiscais de Tributos que necessitam ter acesso a diferentes 
portais como: Simples Nacional e Portal do ITR, O qual o acesso e 
liberado por meio de certificado digital.  Sendo eles: Aliane Cristina 
Maia Lima, Angelita da Silva Melo, Deyvison Rosa Teixeira, Rodrigo 
Santos de Morais e Tânia Lucia Resende, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 15.307/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento no serviço de renovação 
de certificado digital, por meio do Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa IMMUNE CERTIFICADO DIGITAL LTDA, com endereço na 
Avenida Rio Claro, nº 934, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
2420/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 IMMUNE 
CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL LTDA

 22.922.361/0001-
28

    
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

IMMUNE CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL LTDA

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 5,00 SV 200270 - 
CERTIFICADO DIGITAL

R$ 204,00 R$ 
1.020,00

VALOR TOTAL R$ 1.020,00
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EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
IMMUNE CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL LTDA

R$ 1.020,00

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

DECRETO n.º 3733/2020, de 18 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 nomeado o servidor GLERISTHON LEITE, inscrito no 
CPF sob o nº 011.564.101-77, que exerce o cargo de Gerente de 
Manutenção de veículos, Máquinas e Equipamentos, para exercer 
a função de Gestor do Contrato nº 089/2020; consequência da 
modalidade de licitação tipo Pregão nº 073/2020, tem como objeto 
a aquisição de combustível tipo óleo diesel BS 10 (150.000 litros) 
e óleo diesel BS 500 (400.000 litros), com fornecimento parcelado, 
com entrega feita diretamente nos tanques de combustível da 
contratante, para abastecimento dos veículos e maquinários das 
diversas Secretarias do Município, sendo que, a licitante deverá 
dispor de bombas de abastecimento no perímetro urbano de 
Jataí – GO. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

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

cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
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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° 3733 do dia 18/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 18 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3734/2020, de 18 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 nomeado o servidor LÁZARO MARIO ROSA CABRAL, 
inscrito (a) no CPF sob nº 763.160.416-91, que exerce o cargo de 
Superintendente de Comunicação, para exercer a função de Gestor 
do Contrato nº 090/2020; consequência da modalidade de licitação 
tipo PREGÃO nº 062/2020, tem como objeto a aquisição de placas 
de inauguração em aço inox, para obras realizadas pela Prefeitura 
Municipal de Jataí, conforme especificações e estimativas de 
consumo. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
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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° 3734 do dia 18/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 18 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3735/2020, de 18 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 nomeado o servidor KAROLL BARDHOTT SOARES 
ALMEIDA DE FARIA, inscrito (a) no CPF sob nº 028.920.681-26, que 
exerce o cargo de Gerente de Fiscalização, para exercer a função de 
Gestora do Contrato nº 091/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo CONVITE nº 05/2020, tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços 
complementares da construção da Praça do Portal do Sol (parte 2), 
localizada na Rua PS15, quadra 24, Setor Portal do Sol, Jataí – GO, 
sob-regime de execução indireta, com empreitada por preço global, 
conf. detalhamentos técnicos constantes do Memorial Descritivo e 
Projetos anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu 
origem a este instrumento contratual. 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;
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V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
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° 3735 do dia 18/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 18 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3737/2020, de 19 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:
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Artigo 1º - Fica nomeado o servidor JOSIMAR FERREIRA CRUZ, 
inscrito no CPF sob o nº 809.097.521-68, que exerce o cargo de 
Coordenador de Curso Profissionalizante, para exercer a função 
de Gestor do Contrato nº 092/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo CONCORRÊNCIA 004/2020, tem como objeto a 
Concessão de uso onerosa, tendo em vista o constante e decidido 
no Processo Administrativo nº 6.069/2019 e 13.079/2020, com 
exclusividade, de área denominada Ponto Comercial nº 01, 
localizado na Praça Clodoaldo Rezende, Jataí. Devendo o Gestor 
buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e 
economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 

de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
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
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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° 3737 do dia 19/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 19 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal


