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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, através da COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, nomeada pelo Decreto n° 
3.493/2019, de 27 de agosto de 2019, está procedendo ao 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020, em conformidade com 
o que dispõe o caput do artigo n. 38 da Lei n.8.666/93 de 21 de 
Junho de 1993 e suas alterações, que estará recebendo, em sua 
sede, no horário de expediente a partir do dia 11 de setembro de 
2020 os procedimentos para cadastramento de pessoas jurídicas 
com o objetivo de realizar a prestação de serviços bancários de 
recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, 
através de DUAM (Documento Único de Arrecadação Municipal) 
em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com 
prestação de contas por meio eletrônico dos valores arrecadados.

Jataí, 10 de setembro de 2020.

Letícia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 009/2020

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, tendo por 
objeto a concessão de uma área destinada única e exclusivamente 
à exploração comercial de um PARQUE DE ABASTECIMENTO DE 
AERONAVES (PAA) E DERIVATIVOS DE PETRÓLEO no Aeródromo 
Municipal Flávio Francisco Vilela em Jataí GO. O Edital e seus 
anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura.
Abertura: 13/10/2020, às 08h00min.
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 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão na forma eletrônica, do tipo menor preço global do grupo, 
visando aquisição de gêneros alimentícios em geral, através de 
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kits de alimentos, destinados à Alimentação Escolar dos alunos 
matriculados nas 42 (quarenta e duas) Unidades de Ensino da 
Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, conforme quantitativo 
e demais especificações constantes do Edital, disponível para 
download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 24/09/2020 - às 08h30min.
Site para participação: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Letícia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

O Município de Jataí, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, avisa a todos interessados que realizará licitação pública, 
na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, 
visando à reforma da Feira Coberta Municipal, situada na Av. 
Veriano de Oliveria Lima c/ Rua Inácio José de Melo, no Bairro 
Divido Espírito Santo, em Jataí-GO, conf. detalhamentos técnicos 
constantes do Memorial Descritivo, Planilha de Quantitativos e 
Serviços e Projetos em anexo, disponíveis para download no site 
da Prefeitura.
Abertura: 29 de setembro de 2020 às 08:30h
Local: Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal – Rua 
Itarumã, 355 – Setor Santa Maria.
Site: www.jatai.go.gov.br
Fone: (64)3632-8812

Letícia Franco de O. Silva 
Presidente da CPL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Aos 28 dias do mês de agosto de 2020, na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde de Jataí, compareceu a empresa DISTRIBUIDORA 
SUDOESTE EIRELI – EPP., pessoa jurídica, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº 31.629.675/0001-28 estabelecida na Rua Santo Afonso, 
nº 390 , Quadra 08, Lote 10, Jardim Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, Trindade, Goiás,  neste ato representado pelo seu sócio/
procurador o Senhor Norton de Brito Monteiro, brasileiro, portador 
do RG 1.205.970 SSP/GO e do  CPF 310.853.421-15. O ilustre 
Secretário informou que se trata de elaboração do 1º TERMO 
ADITIVO a Ata de Registro de Preços nº 012/2020 celebrado 
entre as partes, visando fornecimento do item 16, oriundo de 
processo administrativo Pregão Presencial nº 104/2020 – SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP. O Secretario de Saúde informou 
que o Município necessita impreterivelmente do fornecimento 
do Arroz branco 5 kg Tipo 1, de 1ª qualidade - Arroz longo, fino, 
agulhinha, polido, isento de mofo e impureza. As embalagens 
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obrigatoriamente deverão ser uniformes quanto ao tipo e peso 
para a quantidade solicitada, constando data da fabricação, 
validade e o número do lote., e ciente do reajuste dos valores dos 
produtos, defere o pedido formulado e autoriza o aditamento e 
reajuste do valor unitário do item 16 do objeto da Ata de Registro 
de Preços, e ainda pelo fato de estar previsto na cláusula décima 
terceira, parágrafo único da ata de registro de preços do Pregão 
Presencial, e nos termos do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, mediante assinatura 
de Termo Aditivo, é a razão que se propõe tal instrumento. Pelo 
contratado foi dito que concorda com o proposto e a Contratante 
informou que o instrumento será segundo as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes Contratantes de comum 
acordo e fundamentado nas disposições legais vigentes 
alteram o objeto licitado, para realinhar o valor unitário 
do Arroz branco 5 kg Tipo 1, de 1ª qualidade - Arroz longo, 
fino, agulhinha, polido, isento de mofo e impureza. As 
embalagens obrigatoriamente deverão ser uniformes 
quanto ao tipo e peso para a quantidade solicitada, 
constando data da fabricação, validade e o número do lote., 
de R$ 16,45 (dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) 
para R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) um 
reajuste de 73,25% conforme nota fiscal n° 38.374, emitida 
pela empresa CEREAIS IPANEMA LTDA  em 24/08/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente Termo manterá as 
condições pactuadas na Ata de Registro de Preços nº 
012/2020, e o pagamento será efetuado mediante 
faturamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ratificam as demais cláusulas 
do instrumento contratual, que vai assinado por duas 
testemunhas idôneas.

CLÁUSULA QUARTA - O presente TERMO ADITIVO entra em 
vigor nesta data.

DADO e passado na sede da Secretaria Municipal de Saúde 
de Jataí, Estado de Goiás, aos 08 dias do mês de setembro 
de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP Nº 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI – EPP.
CNPJ/MF n° 31.629.675/0001-28

CONTRATADA

Testemunhas:

---------------------------------------------------    
CPF-nº                  

---------------------------------------------------    
CPF-nº                                                            

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2020 DE 22 DE JULHO DE 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPAL DE JATAÍ E A LIGA DESPORTIVA DE JATAI - LDJ.

O MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO, pessoa jurídica de direito público, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 01.165.729/0001-80, 
com sede na Rua Itarumã, nº 355, Setor Santa Maria, a seguir 
denominado simplesmente ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, neste 
ato representado pelo Prefeito Vinícius de Cecílio Luz, brasileiro, 
solteiro, portador da cédula de identidade RG n.º 3.161.780 – 
SSP/GO, devidamente inscrito no CPF sob o n.º 777.584.391-87, 
residente e domiciliado nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, 
doravante denominado simplesmente MUNICÍPIO, e de outro 
lado, a entidade LIGA DESPORTIVA DE JATAÍ – LDJ, entidade 
pública de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 
sob nº 05.423.137/0001-72, com sede na Rua Riachuelo, nº 2.086, 
sala ala direita, Ginásio Vilelão, Setor Samuel Graham, nesta 
cidade de Jataí, Estado de Goiás, neste ato representada pelo 
seu Presidente Paulo Duarte Domingues, brasileiro, portador do 
RG nº. 2.737.897 PC/GO e do CPF nº 433.556.761-87, residente 
e domiciliado nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, doravante 
denominada OSC - Organização da Sociedade Civil, RESOLVEM 
celebrar o presente Termo de Colaboração, decorrente do TERMO 
DE JUSTIFICATIVA DISPENSANDO CHAMAMENTO PÚBLICO (fls 
126/129), tendo em vista o que consta do Processo n. 7.463/2020 
e em observância às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho 
de 2014, do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, na Lei 
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do corrente exercício de 2020, devendo os serviços 
serem executados em consonância com a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistênciais (Resolução CNAS 109/2009), Resolução 
nº 21/2016 e demais normas jurídicas pertinentes, mediante as 
cláusulas e condições a seguir dispostas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS METAS
1.1 O objeto do presente termo de colaboração é a 
conjugação de esforços entre o MUNICÍPIO e a OSC objetivando 
repasse financeiro para incentivar e fomentar o esporte amador, e 
dar estrutura para a organização de campeonatos em suas diversas 
modalidades esportivas no Município de Jataí.
1.2 Serão beneficiados com esta parceria todos os cidadãos 
jataiense ligados a atividade esportiva, por meio da pratica do 
esporte, bem como pela torcida nas praças esportivas.
1.3 A OSC executará, durante a vigência da parceria, as ações 
e metas previstas no Plano de Trabalho, aprovado por meio do 
Parecer Técnico elaborado pela Secretaria de Esporte e Turismo, 
no qual vincula-se integralmente aos termos do mesmo.
1.4 As atividades objeto deste ajuste devem observar, ainda, 
as especificidades do público atendido nos seus aspectos físico, 
emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social, de acordo com a 
legislação pertinente.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO
2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes 
obrigam-se a cumprir o plano de trabalho que, independente de 
transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo 
de Colaboração, bem como toda documentação técnica que dele 
resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.
2.2. Os ajustes no plano de trabalho serão formalizados 
por certidão de apostilamento, exceto quando coincidirem com 
alguma hipótese de termo aditivo prevista no inciso I, caput, do 
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artigo 43, do Decreto n. 8.726, de 2016, caso em que deverão ser 
formalizados por aditamento ao termo de Colaboração, sendo 
vedada a alteração do objeto da parceria.
2.3. Não poderão ser destinados recursos para atender a 
despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e pela Lei Federal nº 13.019/2014.
2.4. É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, 
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
2.4.1. Delegação das funções de regulação, de fiscalização, do 
exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do 
Poder Público;
2.4.2. Prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário 
seja o aparelho administrativo do Estado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será 
de 162 (cento e sessenta e dois) dias, contados de 22/07/2020 
a 31/12/2020,  podendo ser prorrogado nos seguintes casos e 
condições previstos no art. 55 da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 21 
do Decreto nº 8.726, de 2016:
3.1.1. Mediante termo aditivo, por solicitação da OSC 
devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias 
antes do seu término, desde que autorizada pela Administração 
Pública e
3.1.2. De ofício, por iniciativa da Administração Pública, quando 
esta der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, 
limitada ao exato período do atraso verificado.

4.  CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E 
ORÇAMENTÁRIOS
4.1. Para a execução do objeto deste termo, o Município 
repassará a OSC, por meio de recursos próprios, a importância 
total de R$ 27.387,71 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e sete 
reais e setenta e um centavos), que será consignado na seguinte 
dotação orçamentária: 28.845.2839.9.022-3.3.50.41.00.
4.2. A presente parceria não gera obrigação de contrapartida 
financeira para a OSC, sendo considerada a contrapartida social, o 
cumprimento satisfatório do objeto.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 
FINANCEIROS
5.1. A liberação do recurso financeiro se dará em única parcela, 
em estrita conformidade com o Cronograma de Desembolso, o 
qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a 
liberação condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos 
previstos no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e no art. 33 do 
Decreto nº 8.726, de 2016.
5.2. Os pagamentos serão via deposito bancário, através da 
seguinte conta:  BANCO SICOOB COOPREM (banco 756), Agência 
Bancaria nº 3350, Conta Corrente nº 1248-3. O recibo de depósito 
valerá como quitação. 
5.3. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento 
das impropriedades ou irregularidades detectadas, que ocorrerá 
por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
5.3.1. Quando houver evidências de irregularidade na aplicação 
de parcela anteriormente recebida;  
5.3.2. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da OSC em relação a obrigações 
estabelecidas no termo de Colaboração;  
5.3.3. Quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente 
as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou 
pelos órgãos de controle interno ou externo.

5.4. A verificação das hipóteses de retenção previstas no item 
5.3 ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, 
incluindo:
5.4.1. A verificação da existência de denúncias aceitas;
5.4.2. A análise das prestações de contas anuais, nos termos da 
alínea “b” do inciso i do § 4º do art. 61 do decreto n. 8.726, de 
2016;
5.4.3. As medidas adotadas para atender a eventuais 
recomendações existentes dos órgãos de controle interno e 
externo; e
5.4.4. A consulta aos cadastros e sistemas federais que permitam 
aferir a regularidade da parceria.
5.5. As partes reconhecem que caso haja necessidade 
de contingenciamento orçamentário e a ocorrência de 
cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser 
reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. O presente Termo de Colaboração deverá ser executado 
fielmente pelas Partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as 
normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas consequências de 
sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à OSC utilizar 
recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.
6.2. Além das obrigações constantes na legislação que rege 
o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos 
neste instrumento, cabe à Administração Pública cumprir as 
seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:
6.2.1. Promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo 
ao Cronograma de Desembolso constante do plano de trabalho; 
6.2.2. Prestar o apoio necessário e indispensável à OSC para que 
seja alcançado o objeto do Termo de Colaboração em toda a sua 
extensão e no tempo devido;
6.2.3. Monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo 
de Colaboração,  por meio de análise das informações acerca do 
processamento da parceria, diligências e visitas in loco, quando 
necessário, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela 
correta aplicação dos recursos repassados, observando o prescrito 
na Cláusula Nona; 
6.2.4. Comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrentes 
do uso dos recursos públicos ou outras impropriedades de ordem 
técnica ou legal,  fixando o prazo previsto na legislação para 
saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;
6.2.5. Analisar os relatórios de execução do objeto;
6.2.6. Analisar os relatórios de execução financeira, nas 
hipóteses previstas nos arts. 56, caput, e  60, §3º, do Decreto nº 
8.726, de 2016;
6.2.7. Receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as 
propostas de alteração do Termo de Colaboração, nos termos do 
art. 43 do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.2.8. Instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação - CMA, 
nos termos dos artigos 49 e 50 do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.2.9. Designar o gestor da parceria, que ficará responsável 
pelas obrigações previstas no art. 61 da Lei nº 13.019, de 2014, e 
pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
6.2.10. Retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese 
de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade 
civil, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das 
metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso I, da 
Lei nº 13.019, de 2014;
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6.2.11. Assumir a responsabilidade pela execução do restante 
do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação e 
inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na 
prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento 
em que a Administração Pública assumir essas responsabilidades, 
nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019, de 2014;
6.2.12. Reter a liberação dos recursos quando houver evidências 
de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida, 
ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as 
medidas saneadoras apontadas pela Administração Pública  ou 
pelos órgãos de controle interno ou externo, comunicando o fato à 
OSC e fixando-lhe o prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento 
ou apresentação de informações e esclarecimentos, nos termos 
do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 61, §1º do Decreto nº 
8.726, de 2016; 
Prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de Colaboração, antes do 
seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, 
limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos 
termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014, e § 
1º, inciso I, do art. 43 do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.2.13. Publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do Termo 
de Colaboração, antes do seu término, quando der causa ao atraso 
na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período 
do atraso verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei 
nº 13.019, de 2014, e § 1º, inciso I, do art. 43 do Decreto nº 8.726, 
de 2016;
6.2.14. Divulgar informações referentes à parceria celebrada em 
dados abertos e acessíveis e manter no seu sítio eletrônico oficial 
o instrumento da parceria celebrada e seu respectivo plano de 
trabalho, nos termos do art. 10 da Lei nº 13.019, de 2014;
6.2.15. Exercer atividade normativa, de controle e fiscalização 
sobre a execução da parceria, inclusive, se for o caso, reorientando 
as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
6.2.16. Informar à OSC os atos normativos e orientações da 
Administração Pública que interessem à execução do presente 
Termo de Colaboração;
6.2.17. Analisar e decidir sobre a prestação de contas dos 
recursos aplicados na consecução do objeto do presente Termo de 
Colaboração;
6.2.18. Exigir da ENTIDADE a apresentação de toda a 
documentação necessária, com prazo de validade vigente, para a 
transferência de recursos;
6.2.19. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da 
parceria;
6.2.20. Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento 
do objeto da parceria;
6.2.21.  Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente 
público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador 
público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso 
não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades;
6.2.22. Verificar se a Entidade mantém durante a execução do 
objeto da parceria, todos os requisitos exigidos para sua celebração, 
quando for o caso;
6.2.23. Aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às 
ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos 
recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, 
quando for o caso.
6.3. Além das obrigações constantes na legislação que rege 
o presente instrumento e dos demais compromissos assumidos 
neste instrumento, cabe à OSC cumprir as seguintes atribuições, 

responsabilidades e obrigações:
6.3.1. Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as 
cláusulas deste termo, a legislação pertinente e o plano de trabalho 
aprovado pela Administração Pública, adotando todas as medidas 
necessárias à correta execução deste Termo de Colaboração, 
observado o disposto na Lei n. 13.019, de 2014, e no Decreto n. 
8.726, de 2016;
6.3.2. Zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, 
buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade social e 
qualidade em suas atividades;
6.3.3. Garantir o cumprimento da contrapartida em bens e 
serviços conforme estabelecida no plano de trabalho, se for o caso;
6.3.4. Manter e movimentar os recursos financeiros de que 
trata este Termo de Colaboração  em conta bancária específica, 
na instituição financeira pública determinada pela administração 
pública, inclusive os resultados de eventual aplicação no mercado 
financeiro, aplicando-os, na conformidade do plano de trabalho, 
exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as 
vedações relativas à execução das despesas;
6.3.5. Não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas 
pelo art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014;
6.3.6. Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo 
com o estabelecido nos art. 63 a 72 da Lei nº 13.019/2014 e art. 55 
do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.3.7. Executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar 
os recursos públicos e gerir os bens públicos com observância aos 
princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da 
eficácia; 
6.3.8. Prestar contas à Administração Pública, ao término 
de cada exercício e no encerramento da vigência do Termo de 
Colaboração, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014, 
e do capítulo VII, do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.3.9. Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do 
pessoal que vier a ser necessário à execução do plano de trabalho, 
conforme disposto no inciso VI do art. 11, inciso I, e §3º do art. 
46 da Lei  nº 13.019, de 2014, inclusive pelos encargos sociais 
e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou 
extraordinários que incidam sobre o instrumento; 
6.3.10. Permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do 
Conselho de Política Pública da área, quando houver, da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação – CMA e servidores do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Municipal e do Tribunal de 
Contas do Município, a todos os documentos relativos à execução 
do objeto do Termo de Colaboração, bem como aos locais de 
execução do projeto, permitindo o acompanhamento in loco e 
prestando todas e quaisquer informações solicitadas;
6.3.11. Quanto aos bens materiais e/ou equipamentos adquiridos 
com os recursos deste Termo de Colaboração:
a) Utilizar os bens materiais e/ou equipamentos em 
conformidade com o objeto pactuado;
b) Garantir sua guarda e manutenção;
c) Comunicar imediatamente à Administração Pública 
qualquer dano que os bens vierem a sofrer;
d) Arcar com todas as despesas referentes a transportes, 
guarda, conservação, manutenção e recuperação dos bens;
e) Em caso de furto ou de roubo, levar o fato, por escrito, 
mediante protocolo, ao conhecimento da autoridade policial 
competente, enviando cópia da ocorrência à Administração 
Pública, além da proposta para reposição do bem, de competência 
da OSC;
f) Durante a vigência do Termo de Colaboração, somente 
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movimentar os bens para fora da área inicialmente destinada 
à sua instalação ou utilização mediante expressa autorização 
da Administração Pública e prévio procedimento de controle 
patrimonial.
6.3.12. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
deste Termo de Colaboração, restituir à Administração Pública os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, 
de 2014;
6.3.13. Manter, durante a execução da parceria, as mesmas 
condições exigidas nos art. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014;
6.3.14. Manter registros, arquivos e controles contábeis 
específicos para os dispêndios relativos a este Termo de 
Colaboração, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de 
contas, conforme previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 
13.019, de 2014;
6.3.15. Garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade 
e qualidade adequadas ao bom desempenho das atividades;
6.3.16. Observar, nas compras e contratações de bens e serviços e 
na realização de despesas e pagamentos com recursos transferidos 
pela Administração Pública, os procedimentos estabelecidos nos 
artigos 36 a 42 do Decreto n. 8.726, de 2016;
6.3.17. Observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, 
para o recebimento de cada parcela dos recursos financeiros;
6.3.18. Comunicar à Administração Pública suas alterações 
estatutárias, após o registro em cartório, nos termos do art. 26, 
§5º, do Decreto nº 8.726, de 2016;
6.3.19. Divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da 
OSC e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as 
informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal nº 
13.019, de 2014; 
6.3.20. Submeter previamente à Administração Pública qualquer 
proposta de alteração do plano de trabalho, na forma definida 
neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução 
das despesas;
6.3.21. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 
que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 
2014; 
6.3.22. Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de 
Colaboração, o que não implica responsabilidade solidária ou 
subsidiária da administração pública federal quanto à inadimplência 
da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes 
sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à 
sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 
2014; 
6.3.23. Quando for o caso, providenciar licenças e aprovações 
de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, da esfera 
municipal, estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias 
de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação 
aplicável.
6.3.24. Deverá previamente ao repasse do valor previsto no plano 
de trabalho, apresentar a Administração as certidões negativas de 
regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 
ainda, regularidade perante a Justiça do Trabalho e à Seguridade 
Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e 
certidão liberatória junto ao Tribunal de Contas do Município e do 
Estado;

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES
7.1. Este Termo de Colaboração poderá ser modificado, em 
suas cláusulas e condições, exceto quanto ao seu objeto, com as 
devidas justificativas, mediante termo aditivo ou por certidão de 
apostilamento, devendo o respectivo pedido ser apresentado em 
até 30 (trinta) dias antes do seu término, observado o disposto nos 
arts. 57 da Lei nº 13.019, de 2014, e 43 do Decreto nº 8.726, de 
2016.
7.2. Os ajustes realizados durante a execução do objeto 
integrarão o plano de trabalho, desde que submetidos pela OSC e 
aprovados previamente pela autoridade competente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES
8.1. A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor 
privado para a realização de compras e contratações de bens e 
serviços com recursos transferidos pela Administração Pública, 
sendo facultada a utilização do portal de compras disponibilizado 
pela administração pública federal.  
8.2. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor 
previsto para realização da despesa, aprovado no plano de 
trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o 
valor efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto 
no plano de trabalho, deverá assegurar a compatibilidade do valor 
efetivo com os novos preços praticados no mercado, inclusive para 
fins de elaboração de relatório de que trata o art. 56 do Decreto nº 
8.726, de 2016, quando for o caso.  
8.3. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá 
obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, 
comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número 
de inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ 
ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, e deverá manter a 
guarda dos documentos originais pelo prazo de dez anos, contado 
do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas 
ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de 
contas.
8.4. É vedado à OSC:  
8.4.1. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público 
com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas 
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
8.4.2. Contratar, para prestação de serviços, servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 
ou função de confiança, de órgão ou entidade pública municipal 
ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
8.4.3. Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data 
anterior à entrada em vigor deste instrumento. 

9. CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO E DA 
AVALIAÇÃO
9.1. A execução do objeto da parceria será acompanhada pela 
Administração Pública por meio de ações de monitoramento e 
avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a 
gestão adequada e regular da parceria, e deverão ser registradas 
em livro próprio.
9.2. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do 
cumprimento do objeto da parceria, a Administração Pública:
9.2.1. Designará o gestor da parceria, agente público responsável 
pela gestão da parceria, designado por ato publicado em meio 
oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização (art. 
2º, inciso vi, da lei nº 13.019, de 2014); 
9.2.2. Designará a comissão de monitoramento e avaliação, 
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órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar a parceria, 
constituído por ato específico publicado em meio oficial de 
comunicação (art. 2º, inciso xi, da lei nº 13.019, de 2014); 
9.2.3. Emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e 
avaliação, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste 
instrumento, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e 
os resultados alcançados durante a execução da presente parceria, 
para fins de análise da prestação de contas anual, quando for o 
caso (art. 59 da lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 60 do decreto nº 
8.726, de 2016);  
9.2.4. Realizará visita técnica in loco para subsidiar o 
monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for 
essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e 
do alcance das metas (art. 52 do decreto nº 8.726, de 2016);
9.2.5. Realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com 
os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como 
subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento 
dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste 
das metas e atividades definidas (art. 58, §2º, da lei nº 13.019, de 
2014);
9.2.6. Examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto 
e, quando for o caso, o(s) relatório(s) de execução financeira 
apresentado(s) pela OSC, na forma e prazos previstos na legislação 
regente e neste instrumento (art. 66, caput, da lei nº 13.019, de 
2014, c/c arts. 55 e 56 do decreto nº 8.726, de 2016);  
9.2.7. Poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, 
da lei nº 13.019, de 2014);
9.2.8. Poderá delegar competência ou firmar parcerias com 
órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação 
dos recursos (art. 58, §1º, da lei nº 13.019, de 2014);
9.2.9. Poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação 
do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, 
aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação (art. 
51, §3º, do decreto nº 8.726, de 2016).
9.3. Observado o disposto nos §§ 3º, 6º e 7º do art. 35 da Lei 
nº 13.019, de 2014, a Administração Pública designará servidor 
público que atuará como gestor da parceria e ficará responsável 
pelas obrigações previstas no art. 61 daquela Lei e pelas demais 
atribuições constantes na legislação regente. Dentre outras 
obrigações, o gestor é responsável pela emissão do parecer técnico 
conclusivo de análise da prestação de contas final (art. 63 do 
Decreto nº 8.726, de 2016).
9.4. A pesquisa de satisfação, de que trata o item 9.2.5, 
terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos 
beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações 
desenvolvidas pela OSC, visando a contribuir com o cumprimento 
dos objetivos pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas 
e das ações definidas. A pesquisa poderá ser realizada diretamente 
pela administração pública federal, com metodologia presencial ou 
à distância, com apoio de terceiros, por delegação de competência 
ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a auxiliar 
na realização da pesquisa (art. 53, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, 
de 2016).
9.5. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização 
será circunstanciada em documento que será enviado à OSC para 
conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências. A OSC 
poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado 
(art. 53, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO
10.1. O presente Termo de Colaboração poderá ser:
10.1.1. Extinto por decurso de prazo;

10.1.2. Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, 
mediante termo de distrato;
10.1.3. Denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos 
partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante 
prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
10.1.4. Rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos 
partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante 
prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes 
hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste 
instrumento;
b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que 
parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas (art. 61, §4º, 
inciso II, do Decreto nº 8.726, de 2016);
c) omissão no dever de prestação de contas anual, nas 
parcerias com vigência superior a um ano, sem prejuízo do disposto 
no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
d) violação da legislação aplicável;
e) cometimento de falhas reiteradas na execução;
f) malversação de recursos públicos;
g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou 
documentos apresentados;
h) não atendimento às recomendações ou determinações 
decorrentes da fiscalização;
i) descumprimento das condições que caracterizam a 
parceira privada como OSC (art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019, de 
2014);
j) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração Pública;
k) quando os recursos depositados em conta corrente 
específica não forem utilizados no prazo de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto 
e desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e 
autorizado pela Administração Pública, conforme previsto nos §§ 
3º e 4º do art. 34 do Decreto nº 8.726, de 2016; e
l) outras hipóteses expressamente previstas na legislação 
aplicável.
10.2. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data 
de recebimento da notificação, ficando os partícipes responsáveis 
somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença.
10.3.  Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte 
da Administração Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má 
gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a parceira privada dos 
danos emergentes comprovados que houver sofrido.
10.4. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, 
dolo ou má gestão por parte da OSC, devidamente comprovada, 
a organização da sociedade civil não terá direito a qualquer 
indenização.
10.5. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente 
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) 
dias da abertura de vista do processo, conforme art. 73, §1º da Lei 
nº 13.019, de 2014.
10.6. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que 
enseje dano ao erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas 
Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam 
devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
10.7. Se a extinção se der por motivo de denúncia, sendo 
demonstrado culpa da OSC, essa deverá restituir os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo 
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improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública. 
10.8. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados 
mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da 
seguinte forma:
10.8.1 Nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus 
prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação 
dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da 
administração pública federal quanto ao prazo de que trata o § 3º 
do art. 69, do Decreto nº 8.726, de 2016; e
10.8.2 Nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) Do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação 
da OSC ou de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida 
no curso da execução da parceria; ou
b) Do término da execução da parceria, caso não tenha 
havido a notificação de que trata a alínea “a” deste inciso, com 
subtração de eventual período de inércia da Administração Pública 
quanto ao prazo de que trata o § 3º do art. 69 do Decreto nº 8.726, 
de 2016.
10.9. Os débitos a serem restituídos pela OSC observarão juros 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia - Selic para títulos da Administração Pública, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, 
e de 1% (um por cento) no mês de pagamento

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS
11.1. A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos 
recursos recebidos, observando-se as regras previstas nos arts. 63 
a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 54 a 58 e 62 a 70 do 
Decreto nº 8.726, de 2016, além das cláusulas constantes deste 
instrumento e do plano de trabalho.
11.2. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar 
e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam 
avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A prestação 
de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que 
permitam à Administração Pública avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do 
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de 
que trata a prestação de contas. 
11.3. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá 
apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de 
90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria. Tal 
prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante 
justificativa e solicitação prévia da OSC.
11.4. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:
11.4.1. A demonstração do alcance das metas referentes ao 
período de toda a vigência da parceria, com comparativo de metas 
propostas com os resultados alcançados;
11.4.2. A descrição das ações (atividades e/ou projetos) 
desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
11.4.3. Os documentos de comprovação do cumprimento do 
objeto, como exemplo: listas de presença, fotos, vídeos, entre 
outros; 
11.4.4. Os documentos de comprovação do cumprimento da 
contrapartida em bens e serviços, quando houver;
11.4.5. Justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do 
alcance das metas;
11.4.6. O comprovante de devolução de eventual saldo financeiro 
remanescente (art. 62, caput, do decreto nº 8.726, de 2016); e

11.4.7. A previsão de reserva de recursos para pagamento das 
verbas rescisórias de que trata o §3º do art. 42 do decreto nº 
8.726, de 2016.
11.5. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, 
fornecer elementos para avaliação:
11.5.1. Dos resultados alcançados e seus benefícios;
11.5.2. Dos impactos econômicos ou sociais das ações 
desenvolvidas;
11.5.3. Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser 
indicado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de 
entidade pública ou privada local e declaração do conselho de 
política pública setorial, entre outros; e
11.5.4. Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a 
conclusão do objeto.
11.6. As informações de que trata o item 11.5 serão fornecidas 
por meio da apresentação de documentos e por outros meios 
previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso IV do 
caput do art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016.
11.7.  A análise da prestação de contas final pela Administração 
Pública será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo 
emitido pelo gestor da parceria, que deverá verificar o cumprimento 
do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho, e 
considerará:
11.7.1. Relatório Final de Execução do Objeto;
11.7.2. Os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para 
parcerias com duração superior a um ano;
11.7.3. Relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
11.7.4. Relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando 
houver (parcerias com vigência superior a um ano).
11.8. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance 
das metas previstas no plano de trabalho, o gestor da parceria, em 
seu parecer técnico conclusivo, avaliará a eficácia e efetividade 
das ações realizadas, conforme previsto na alínea “b” do inciso II 
do art. 61 do Decreto nº 8.726, de 2016, devendo mencionar os 
elementos referidos no item 11.7
11.9. A prestação de contas apresentada pela Entidade deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o 
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas 
e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre 
outros, das seguintes informações e documentos:
11.9.1. Extrato da conta bancária específica;
11.9.2. Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data 
do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e 
número do instrumento da parceria;
11.9.3. Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver;
11.9.4. Material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes;
11.9.5. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso; e
11.9.6. Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, 
quando for o caso.
11.9.7. Ofício endereçado ao prefeito;
11.9.8. Parecer do conselho fiscal da entidade ou organização da 
sociedade civil;
11.9.9. Relação de pagamentos realizados;
11.9.10. Demonstrativo da receita e despesa;
11.9.11. Comprovante de pagamento de FGTS;
11.9.12. Comprovante de pagamento de GPS com GFIP - inclusive 
complementares para fechamento da GFIP;
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11.9.13. Comprovante de pagamento de DARF/PIS e DARF/IRRF.
11.10. Para realização de pagamento pelo Setor de Empenhos, 
da Secretaria Municipal de Fazenda, serão consultadas as Certidões 
relativas a regularidade da Entidade perante o Município, Estado e 
órgão Federal, Trabalhista e FGTS.
11.11. A documentação comprobatória a ser apresentada pela 
Entidade deverá conter o valor integral da despesa e o detalhamento 
dos custos, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de 
fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
11.12. Os custos indiretos necessários à execução do objeto 
poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, 
transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração 
de serviços contábeis e de assessoria jurídica, desde que constantes 
do plano de trabalho apresentado.
11.13. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados 
descumpridos sem justificativa suficiente.
11.14. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade 
civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que 
compõem a prestação de contas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REGIME JURÍDICO DE 
PESSOAL
12.1. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/
trabalhista, de quaisquer espécies, entre o MUNICÍPIO e o pessoal 
que a OSC utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades 
constantes deste instrumento.
12.2. A OSC desobriga desde já o MUNICÍPIO por quaisquer 
débitos de natureza trabalhista, fiscal ou previdenciária ou 
responsabilidade junto a órgão públicos federais, estaduais ou 
municipais, bem como junto a quaisquer órgãos do setor privado 
em decorrência do cumprimento do objeto do presente TERMO DE 
COLABORAÇÃO.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES
13.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO deverá ser 
executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas 
pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial.
13.2. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos 
transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do 
agente ou representante da OSC, para:
13.2.1. Realização de despesas a título de taxa de administração, 
de gerência ou similar;
13.2.2. Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, 
ainda que em caráter de emergência;
13.2.3. Realização de despesas em data anterior ou posterior à 
sua vigência; sendo que posterior à sua vigência, com a ressalva 
de ser expressamente autorizado pela autoridade competente da 
administração pública;
13.2.4. Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, 
juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos 
ou recolhimentos fora dos prazos;
13.2.5. Realização de despesas com publicidade, salvo as de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais 
não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e
13.2.6. Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos;
13.2.7. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público 
com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas 
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

13.2.8. Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, 
desde que seja previamente aprovada a adequação do plano de 
trabalho pela administração pública;
13.2.9. Realizar despesa em data anterior à vigência da parceria e 
não alinhadas ao objeto do projeto;
13.2.10. Pagamento de pessoal contratado pela organização da 
sociedade civil que não esteja ligado diretamente à execução do 
objeto;
13.2.11. Obras que caracterizem a ampliação de área construída 
ou a instalação de novas estruturas físicas;
13.2.12. Contratação de despesas com auditoria externa.
13.2.13. Transferir recursos para clubes, associações de servidores, 
partidos políticos ou quaisquer entidades congêneres;
13.3. Ainda é vedada a utilização dos recursos da parceria: 
13.3.1. Na realização de eventos que cobrem ingressos ou que 
recebam qualquer outro tipo de receita, salvo quando forem 
revertidas ao projeto, aplicadas em finalidade pública previamente 
definida ou creditadas ao respectivo órgão repassador, hipóteses 
que deverão estar especificadas no termo de parceria; 
13.3.2. Na realização de recepção e festas que sejam de acesso 
restrito ao público; 
13.3.3. Na realização de despesa de manutenção da organização 
de natureza contínua e que não tenha relação direta com projetos 
aprovados no termo de parceria; 
13.3.4. Na aquisição ou contratação de serviços de coquetéis, 
bufê ou similar; 
13.3.5. No pagamento de gratificações, serviços de consultoria, 
de assistência técnica e congêneres, a servidor ou empregado que 
pertença aos quadros de pessoal do município e da organização, 
inclusive, com recursos de contrapartida, dos resultantes da 
venda de ingressos e dos recebidos de outros parceiros, salvo 
nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
13.3.6. Em finalidade alheia ao objeto da parceria e ao previsto 
no plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência.
13.3.7. Na realização de despesas em data anterior ou posterior 
à vigência da parceria e em data anterior ou posterior ao prazo 
estabelecido para utilização do recurso; 
13.3.8. No pagamento a fornecedor, em data anterior ou posterior 
ao prazo para utilização do recurso; 
13.3.9. Para pagamento antecipado; 
13.3.10. Para pagamento de multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos 
prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública 
na liberação de recursos financeiros; 
13.3.11. Para pagamento de publicidade, salvo as previstas no 
plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, 
de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das 
quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE
14.1. O MUNICÍPIO deverá providenciar a publicação do extrato 
inerente ao presente TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme art. 38 
da Lei Federal nº 13.019/2014.
14.2. A eficácia do presente TERMO DE COLABORAÇÃO ou 
dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da 
execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada 
à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do MUNICÍPIO, 
a qual deverá ser providenciada pela administração pública 
municipal no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva 
assinatura.
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14.3. Todos os avisos, sanções, e comunicados realizados 
pela a prefeitura municipal de jataí para com a contratada serão 
exclusivamente realizadas através da imprensa oficial do município 
(Diário oficial de jataí- http://www.jatai.go.gov.br “diário oficial”).

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS GESTORES DA 
PARCERIA
15.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO terá como gestor 
da OSC o Sr. Paulo Duarte Domingues, RG nº. 2.737.897 PC/GO e 
CPF nº 433.556.761-87, que se responsabilizará, de forma solidária, 
pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas 
na parceria, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.019 de 31/07/2014.
O MUNICÍPIO nomeia como gestor do presente TERMO DE 
COLABORAÇÃO a servidora Nair Gonçalves Cabral, portadora do 
RG nº 32.304.302.895.862 – SSP/GO, e do CPF nº 641.000.301-34, 
conforme Decreto Municipal nº 3788-A/2020. 
15.2. Ambos com as seguintes obrigações:
15.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
15.3.2. Avaliar o andamento e concluir se objeto da parceria foi 
executado conforme pactuado;
15.3.3. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários as atividades de monitoramento e avaliação;
15.3.4. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final com base no relatório técnico de monitoramento e 
avaliação, o qual deverá conter:
a) a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas no 
Plano de Trabalho;
b) a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas 
e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do 
objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 
aprovados no plano de trabalho;
c) os valores efetivamente transferidos pela administração pública 
e valores comprovadamente utilizados;
d) quando for o caso, os valores pagos em espécie, os custos 
indiretos, os remanejamentos efetuados, as sobras de recursos 
financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais valores 
devolvidos aos cofres públicos;
e) a análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas;
f) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e 
externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas 
conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 
auditorias.
15.3.5. Informar ao Prefeito Municipal a existência de fatos que 
comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 
sanar os problemas detectados;
15.3.6. Cumprir e fazer cumprir as demais determinações 
contidas na Lei Federal no 13.019 de 31 de julho de 2014 e no 
Decreto Municipal nº. 2.535/2017.
15.3. Na hipótese de o Gestor da Parceria deixar de ser agente 
público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o Chefe do 
Executivo Municipal designará o novo gestor, assumindo, enquanto 
isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ANEXOS
16.1. Constará como anexo do instrumento de parceria firmado:
16.1.1. O plano de trabalho, que dele e parte integrante e 
indissociável, do qual constam as atividades a serem desenvolvidas, 

as metas a serem alcançadas pela OSC, forma de contrapartida 
(quando for o caso) e outros elementos norteadores do objeto da 
presente parceria;

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DECLARAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS
17.1. Ao assinar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, a 
ENTIDADE declara estar em pleno cumprimento das exigências 
abaixo relacionadas, constantes da Lei nº 13.019/2014: 
17.1.1. No mínimo 01 (um) ano de existência e desenvolvimento 
de atividade esportiva e educacional, comprovados através de 
fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas e em 
meios eletrônicos e outros materiais comprobatórios; 
17.1.2. Situação cadastral ativa no CNPJ, conforme regulamentação 
específica da secretaria da receita federal; 
17.1.3. Experiência prévia na realização do objeto da parceria ou 
objeto de natureza semelhante;
17.1.4. Capacidade técnica e operacional para o cumprimento 
das metas estabelecidas.
17.1.5. Seu estatuto preenche os requisitos constantes do artigo 
33, incisos I, III e IV da lei nº 3.019/2014 e suas alterações. 
17.2. Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes 
deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela 
via administrativa, o foro da Comarca de Jataí/GO, com renúncia 
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
17.3. E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes 
obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do 
presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos 
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em 
Juízo ou fora dele.

Jataí/GO, 22 de julho de 2020.

______________________________________________
MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Vinícius de Cecílio Luz
Administração Pública

_______________________________________________
LIGA DESPORTIVA DE JATAÍ – LDJ

Paulo Duarte Domingues
OSC

Testemunhas:

1 - ___________________________________________ 
Nome:
CPF:

2 - ___________________________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO I – PLANO DE TRABALHO          

PLANO DE TRABALHO
 

(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)

1. NOME DO PROJETO
ESPORTES PARA TODOS

2. DADOS DA ENTIDADE
Nome da instituição: Liga Desportiva de Jataí 

CNPJ: 05.423.137/0001-72
Endereço: Rua Riachuelo, nº 2.086

Bairro: Samuel 
Graham

Cidade: Jataí Estado: GO CEP:  75804-
068

Telefone(s):
64-3636-5830

Tel celular/zap
64-9-

96462405

Página na internet (home 
page):

www.ligadesportiva.com.br
Endereço eletrônico (e-mail):ligadesportiva@hotmail.com

2.1. RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o 
instrumento jurídico)

Nome completo: Paulo Duarte Domingues
Cargo: 

Presidente
Mandato:

Início: 
14/01/2020                   

Término: 31/12/2020

CPF: 433.556.761-87 Identidade / Órgão Expedidor: 
2.737.897 PC-GO

Endereço: Rua Capitão Serafim de Barros, nº 945
Bairro: Centro Cidade: Jataí Estado: GO CEP: 75800-

018
Telefones: 

64-3631-7706   
64-996462405

Endereço eletrônico (e-mail):pduarteldj@
gmail.com

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 
Nome completo: Dyenne Michaela A. Pereira

CPF: 024.798.471-01 CREF: RG: 006586 CREF-GO
Telefones (incluindo celular e 

fax):
64-9-9318-5943

Endereço eletrônico (e-mail):
Ed.fisica-ufg7@hotmail.com

Formação: Licenciatura e bacharel em Educação Física

4. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO (demonstrativo que a entidade 
atua na área esportiva)
Entidade com expertise na realização de campeonatos voltados 
ao esporte amador nas mais variadas modalidades, propiciando 
o bem estar da sociedade jataiense, incrementando a cultura 
intelectual, moral e cívica dos desportistas, especialmente, 
quando pertencentes as gerações mais novas.

5. ESTRUTURA FÍSICA DA ENTIDADE
5.1 Equipe de Profissionais Permanente da OSC (Informar 
a composição da equipe de profissionais que atuarão na 

execução da proposta).

Nome Formação Função na 
Entidade

Carga Horária
Semanal de 

Trabalho

5.2  Estrutura Física:
(                ) Própria          (     x      ) Cedida               (         ) Alugada             
(            ) Outra
5.3 Instalações Físicas (Informar o número de cômodos 
existentes na instituição e quais são as principais atividades 
realizadas em cada espaço):
Sede administrativa composta de sala de atendimento, sala de 
reuniões e depósitos. Os jogos são realizados em campos de 
futebol cedido pela Secretaria de Esportes e Lazer e também nos 
ginásios Tatuzão  e Vilelão para as modalidades desenvolvidas 
em local fechado.
5.4 Equipamentos Disponíveis (Informar os tipos e a quantidade 
de equipamentos existentes na instituição que poderão ser 
utilizados durante a execução do objeto. Exemplo: carros, 
equipamentos, máquinas, terrenos e etc.)

Tipo de Equipamento Quantidade
Computadores 03

Mesas/cadeiras para 
atendimento

05

Banheiros 02
Vestiários 02

6. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ESPORTIVO
Previsão de Início e fim de execução do projeto:

Início: 14/01/2020 Término: 31/12/2020
Local(is) de Execução do Projeto Esportivo 

Sede administrativa da Liga Desportiva de Jataí- Rua Riachuelo, 
2.086, Ginasio Vilelão, Jataí–GO;
Campo de futebol localizado na Rua Antônio Cândido, Setor 
Jardim Rio Claro (ao lado do Balneário Brasnipo);
Campo de futebol Dom Benedito localizado na Rua Rio Verde, 
sn, Vila Olavo;
Campo de futebol Conjunto Rio Claro localizado na Rua Samuel 
Graham, sn,  Setor Epaminondas;
Estádio Ronam Maia localizado no Setor Epaminondas 
denominado JAC;
Estádio Arapucao localizado no Setor Epaminondas denominado 
Estádio Jeronimo Ferreira Fraga;
Público-Alvo e Números de Atendimentos Diretos

Público-Alvo Atletas/dirigentes/
comissão técnica

5.182

Atendimentos 
Diretos

Familiares/
torcedores/
comunidade

25.910
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7. JUSTIFICATIVA descrição da realidade que será objeto da 
parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade 
e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 
PROPOSIÇÃO DO PROJETO EM ALINHAMENTO AOS VETORES
Indique qual dos Vetores a ser trabalhado em relação ao objetivo 
do projeto

(   ) Alto 
Rendimento

(   ) Esporte 
Educacional

(x ) Esporte 
Comunitário

→O esporte é uma ferramenta de auxílio no processo de 
desenvolvimento educacional, social e de saúde do ser humano. 
Jovens e adultos de nossos dias, carentes de valores éticos 
e morais encontram no esporte incentivo a essas conquistas 
aliadas a sentimento de cooperação e amizade.

→Ante estas necessidades, a Liga Desportiva de Jataí e a 
Prefeitura de Jataí/Secretaria de Esportes e Turismo propõem 
desenvolver políticas públicas no âmbito da prática esportiva 
por meio de competição, propiciando lazer  e atividade física, 
para serem aplicadas na nossa cidade destinados aos atletas e 
cidadãos jataienses.

8. OBJETO
Celebração de parceria para fins de incentivar e fomentar 
o esporte amador, e dar estrutura para a organização de 
campeonatos em suas diversas modalidades esportivas no 
município de Jataí

9. OBJETIVOS
Objetivo Geral (afirmação capaz de demonstrar a transformação 
que o projeto pretende alcançar)
→ A Liga Desportiva de Jataí é a entidade oficial promotora do 
esporte amador de Jataí, realizando competições esportivas em 
diversas áreas. 
→ Por meio desta parceria uma parte comunidade jataiense 
passa a ser atendido, mantendo milhares de cidadãos jataienses 
em atividade esportivas, quer seja praticando o esporte ou 
como torcedor nas praças esportivas.

Objetivo(s) Específico(s) Passos estratégicos para que 
o objetivo geral possa ser 
alcançado
→Fomentar a prática esportiva 
na cidade de Jataí;
→ Atender a comunidade 
jataiense, especialmente 
aquelas com grande percentual 
de população jovem e alto 
índice de violência urbana;
→ Propiciar que jovens e 
adultos através do esporte 
comunitário possam reduzir 
o sedentarismo, melhorar 
a qualidade de vida e 
contribuir para a redução da 
vulnerabilidade social;

→ Valorizar e fortalecer a 
cultura local na apropriação 
do direito ao esporte e lazer 
incluindo vivências esportivas, 
culturais e de cidadania na 
cidade de Jataí.

10. METODOLOGIA
Princípios, protocolos e referencial teórico
As equipes são convidadas publicamente por meio de redes 
sociais e imprensa esportiva para participarem das competições 
esportivas, daí é elaborado a tabela de jogos onde são detalhados 
os dias e locais dos mesmos. Posteriormente, são elaborados as 
sumulas e escalados os árbitros para cada jogo. A entrada para 
o público nos locais de jogos é gratuito e com isso atende a toda 
comunidade.

11. RESUMO DO PROJETO
Disponibilizar para a comunidade competições esportivas nas 
seguintes modalidades: futebol soçaite para adulto acima de 40 
anos; futebol soçaite para jovens, adolescentes e adultos; futebol 
de campo adulto; futebol de campo para crianças e adolescentes; 
futsal para crianças, jovens, adolescentes e adultos masculino e 
feminino. Tae-kwon-do e judô.

12. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Ações Mês 
01

Mês 
02

Mês 
03

Mês 
04

Mês 
05

Mês 
06

Mês 
07

Mês 
08

Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

Elaboração de 
calendário esportivo

x

Convite as equipes x x x x x x x x x x x

Elaboração de 
tabelas dos jogos

x x x x x x x x x x x

Coordenação 
de jogos

x x x x x x x x x x x

Realização dos jogos x x x x x x x x x x x x

Escala de árbitros 
dos jogos

x x x x x x x x x x x x

13. ORÇAMENTO RESUMIDO EM R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PREFEITURA
(Concedente)

PROPONENTE
(Contrapartida)

TOTAL

Materiais 
Esportivos

16.300,51 0,00 16.300,51

Serviços de 
Terceiros – 

Pessoa Física-
arbitragens

74.840,50 0,00 74.840,50

Serviços de 
Terceiros – 

Coordenação de 
jogos

8.858,99 0,00 8.858,99

TOTAL 100.000,00

14. ORÇAMENTO ANALÍTICO EM R$

1 - Número
 

2 - Detalhamento da Ação

Item Balizamento

3 - Quantidade 4 - 
Unidade

5 - 
Duração

6 - Valor 
Unitário 

7 – Total 
(3x5x6)

     
• Vide planilha em anexo
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15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)                                   

CONCEDENTE – TESOURO MUNICIPAL

Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

1 0,00 20.000,00      20.000,00 0,00 0,00 0,00

Meta Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Meta Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, 
para fins de prova junto à Secretaria Municipal de  Esporte e Lazer 
e o Município de Jataí, para os efeitos e sob as penas da Lei, que 
inexistem débitos de qualquer natureza junto a quaisquer órgãos 
ou Entidades da Administração Pública Municipal, que impeçam 
a transferência de recursos oriundos de dotações consignados no 
Orçamento, na forma deste Plano de Trabalho.

Em, 08 de janeiro de 2020.

______________________________________
Paulo Duarte Domingues

Presidente/Liga

17 - APROVAÇÃO PELO  CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.                                                                                                            
                                                                                                     

Jataí (GO) 08  de janeiro 2020.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  E TURISMO

ANEXO DO ITEM 14 (ORÇAMENTO ANALÍTICO EM R$)

14. ORÇAMENTO ANALÍTICO EM R$

1 - Número 2 - Detalhamento da Ação 3 - 
Quant

4 - Unid 5 - 
Duração

6 - Valor 
Unitário

7 - Total
(3x6)

Item Balizamento

1. Materiais de Consumo /esportivo

1.1 materiais esportivos Bola de futebol de 
campo penalty

Destinados as 
equipes que 

participarem dos 
campeonatos

20 Unid --------- 200,00 4.000,00

1.2 materiais esportivos Bola de futsal max 
1000 ou similar

Destinados as 
equipes que 

participarem na 
modalidade de 

futsal

4 Unid --------- 350,00 1.400,46

1.3 materiais esportivos Redes para traves 
futebol de campo

Utilizadas nos 
campos de futebol 

para jogos

06 Unid --------- 400,00 2.400,00

1.4  materiais esportivos Troféu/medalhas 
personalizadas-

taekwondo

Troféu e medalhas 
personalizadas

DIV Unid --------- ------ 4.500,05

1.5  materiais esportivos Troféu/medalhas 
personalizadas-judô

Troféu e medalhas 
personalizadas

DIV Unid --------- ------ 4.000,00

TOTAL MATERIAL ESPORTIVO .........................................................................................................R$ 16.300,51

2. Arbitragem-Pessoa Física

2.1 Arbitragem futebol 
de campo Nivel “A”

Serv
Copa Abelha
Amadorzão

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

65 Serv --------- 337,73 15.552,00

2.2 Arbitragem futebol 
Soçaite Master 50então

Serv
Torneio Super Master 
Mangueirão 50entao

I Taça Jataí Fut. 
Soçaite Master 

50entao LDJ

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

35 Serv -------- 200,00 7.000,00

2.3 Arbitragem futebol 
soçaite-master nível A

Serv
Master A Liga
Master B Liga

Master Regional

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

68 Serv -------- 268,00 18.224,00

2.4 Arbitragem futebol 
soçaite-master-nivel B

Serv
Torneio Mangueirão 

Soçaite Serie B

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

40 Serv -------- 100,00 4.241,00

2.5 Arbitragem futebol 
soçaite-mine campo

Serv
Torneio do Chicão 

Fut. Soçaite

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

25 Serv --------- 80,00 2.000,00

2.6 Arbitragem futebol 
soçaite-aberto

Serv
6ª Taça Jataí de Fut. 

Soçaite

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

50 Serv --------- 141,60 6.060,00

2.7 Arbitragem futebol 
soçaite Master Adij

Serv
Torneio da Adij

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

25 Serv --------- 128,52 3.213,00

2.8 Arbitragem futsal Serv
18 Camp Futsal

2º Camp. Amador de 
Futsal-Fem

2ªTaça Jatai Futsal

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

150 Serv --------- 136,00 12.800,00

2.9 Arbitragem 
taekwondo

Serv
Evento Prof. Alex

Evento Prof. Isabela
Evento Prof. Dieter/

Judô

Item necessário para 
o desenvolvimento 

das atividades 
esportivas

01 Serv --------- 5.750,50 5.750,50

TOTAL SERVIÇOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS..............................................................................R$ 74.840,50

3. Serv.Coord de jogos–pessoa fisica

3.1Coordenação de jogos
/campeonatos

Serv Responsável 
pela elaboração 

das tabelas e 
coordenação e 

controle dos jogos

7 Serv --------- 1.265,57 8.858,99

TOTAL SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE JOGOS/CAMPEONATOS ...........................................................R$ 8.858,99

TOTAL GERAL   ..............................................................................................................................R$ 100.000,00

Jataí, 05/01/2020   Paulo Duarte Domingues Presidente/LDJ

Jataí-GO, 08/01/2020

Paulo Duarte Domingues
Presidente/Liga

Oficio n°060/2020                      Jataí GO, 11 de Setembro de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
Data do 
Crédito

Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

11/09/2020 Auxilio 
Financeiro 
Municípios

2692-1 3.142.238,61

11/09/2020 PNATE 28628-1 16.228,80
 

Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima
Tesoureira

DESPACHOS

DESPACHO

Processo nº 13230/2020
Assunto: Recurso contra aplicação de penalidade VERTENTE 
DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ERELI ME.
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Em face das informações constantes dos autos, dos documentos 
atrelados e sob a orientação desta Consultoria técnica deste 
Município, entendo que não existem mais motivos para 
prosseguimento do feito, visto que a empresa VERTENTE 
DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS ERELI ME., já realizou o pagamento da 
multa aplicada em razão da inexecução contratual apurada pela 
gestão de contratos, conforme comprovantes em anexo.

Neste sentido, verificada a resolução da celeuma apresentada, 
determino o arquivamento do presente processo, em razão de ter 
alcançado a sua finalidade precípua.

Para tanto, encaminhe-se os autos para o Controle Interno do 
Município para que proceda o arquivamento e baixa dos presentes.

Jataí, 08 de setembro de 2020.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 02/2020
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
OSC - Organização da Sociedade Civil: LIGA DESPORTIVA DE JATAÍ 
– LDJ
CNPJ/CPF: 05.423.137/0001-72
OBJETO: O objeto do presente termo de colaboração é a 
conjugação de esforços entre o MUNICÍPIO e a OSC objetivando 
repasse financeiro para incentivar e fomentar o esporte amador, e 
dar estrutura para a organização de campeonatos em suas diversas 
modalidades esportivas no Município de Jataí. Serão beneficiados 
com esta parceria todos os cidadãos jataiense ligados a atividade 
esportiva, por meio da pratica do esporte, bem como pela torcida 
nas praças esportivas.
DATA DE FIRMATURA: 22/07/2020 
VIGÊNCIA: 22/07/2020 a 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 27.387,71 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta 
e sete reais e setenta e um centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.845.2839.9.022-3.3.50.41.00.
FUNDAMENTAÇÃO: TERMO DE JUSTIFICATIVA DISPENSANDO 
CHAMAMENTO PÚBLICO (fls 126/129), tendo em vista o que 
consta do Processo n. 7.463/2020 e em observância às disposições 
da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto nº 8.726, de 
27 de abril de 2016, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício de 
2020, devendo os serviços serem executados em consonância com 
a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistênciais (Resolução 
CNAS 109/2009), Resolução nº 21/2016 e demais normas jurídicas 
pertinentes.

LAZARO CABRAL ROSA
Secretário de Esporte e Turismo

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº: 100

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 
VEÍCULO.”

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 Medida Provisória 961/2020;

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$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de peças para 
veículo, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de peças para a caminhonete D20 
placa: GQI -1492. A realização de manutenções corretivas no sistema 
de freio, embreagem e motor, considerando que intervenção de 
profissional especializado, visando a troca de peças necessárias 
para bom funcionamento do veículo em questão, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 26.796/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada de peças para veículo, por meio da 
Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 1.655,00 (um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais). 
Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de Fornecimento: 
4350/2020

Nº 
TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 AUTO PEÇAS LIMA 

E FREITAS
 

35.262.463/0001-
06

       



Ano 8 | 1782ª Edição | Vigência: 11/09/2020 PAG. 14DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA E 
FREITAS

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 3,00 LT 3517 - ÓLEO 15W40 R$ 45,00 R$ 135,00

2 1,00 UN 169240 - JG 
PASTILHA

R$ 87,25 R$ 87,25

3 1,00 UN 18842 - BOMBA 
D`ÁGUA

R$ 266,00 R$ 266,00

4 1,00 UN 2053 - FILTRO DE 
ÓLEO

R$ 34,49 R$ 34,49

5 1,00 UN 22514 - FILTRO 
COMBUSTÍVEL

R$ 14,00 R$ 14,00

6 1,00 UN 11000 - FILTRO AR R$ 55,00 R$ 55,00

7 5,00 UN 309 - ESTOPA R$ 4,50 R$ 22,50

8 1,00 UN 27142 - THINNER 
900ML

R$ 25,00 R$ 25,00

9 1,00 UN 34808 - QUEROSENE R$ 31,00 R$ 31,00

10 1,00 JG 125033 - JG LONA 
TRASEIRA

R$ 93,55 R$ 93,55

11 1,00 UN 222796 - JG CABO 
REGULAGEM FREIO 

AUTOMÁTICO

R$ 100,00 R$ 100,00

12 1,00 UN 67638 - CAR 80 R$ 34,90 R$ 34,90

13 1,00 UN 27166 - TAMBOR 
FREIO

R$ 375,00 R$ 375,00

14 1,00 UN 3560 - FLEXIVEL 
FREIO

R$ 63,00 R$ 63,00

15 1,00 UN 617 - CILINDRO 
MESTRE

R$ 286,31 R$ 286,31

16 1,00 UN 5682 - CABO DE 
EMBREAGEM

R$ 32,00 R$ 32,00

VALOR TOTAL R$ 1.655,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 1.655,00

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

Jataí, 02 de setembro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº: 101

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS 
DESTRUTÍVEIS.”

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 Medida Provisória 961/2020;

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$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada em serviço de confecção de 
adesivos destrutíveis, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa DAIANI CANDIDA MORAES 
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 visando a realização da confecção 
de adesivos refletivos para sinalizações verticais, este material 
refletivo serão fixados na placas informativas, onde deverá ser 
sinalizado na entrada/saída para Goiânia-GO, proporcionando 
uma melhor informação aos condutores que chegam em nossa 
cidade, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
27.441/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada em serviço de confecção de adesivos 
destrutíveis, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO - ME, com 
endereço na 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$ 360,00 (trezentos sessenta 
reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de Fornecimento: 
4379/2020

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

VALOR 
TOTAL

1 2,00 SV 222988 - 
ADESIVOS 
BLACKOUT 

2,50X0,80 COM 
INSTALADO

R$ 
180,00

R$ 
360,00
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VALOR TOTAL R$ 360,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
DAIANI CANDIDA MORAES 

NASCIMENTO - ME 
R$ 360,00

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

Jataí, 02 de setembro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº: 99

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLVENTE PARA 
TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA.”

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 Medida Provisória 961/2020;

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$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de solvente para 
tinta demarcação viária, por meio da Superintendência Municipal 
de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.992.911/0001-54 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 solventes, uma que, as tintas 
insolúveis requerem solventes como subprodutos de petróleo, 
o alvitre são adicionados à tinta viária para torna-la mais fluida, 
além proporcionar uma secagem mais rápida em até 20 (vinte) 
minutos e com alta aderência ao pavimento além de ótima 
resistência, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 27.287/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de solvente para tinta 
demarcação viária, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA ME, com endereço na Avenida Ayrton 
Senna da Silva, nº S/N, Setor Parque Brasília, Anápolis - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta 
reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de Fornecimento: 
4391/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 FILGUEIRA E 
FILGUEIRA LTDA ME

 08.992.911/0001-
54

       
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

FILGUEIRA E FILGUEIRA 
LTDA ME

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 15,00 UN 898 - SOLVENTE R$ 170,00 R$ 
2.550,00

VALOR TOTAL R$ 2.550,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA 

ME
R$ 2.550,00

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

Jataí, 02 de setembro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº: 98

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS.”

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 Medida Provisória 961/2020;

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$ 50.000,00 (cinquenta mil 
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reais);
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada em serviços mecânicos, por meio 
da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação do serviço de profissional 
especializado para realização de reparos no veículo Prisma, placa: 
NWA-1365. A manutenção para revisão corretiva e preventiva 
da suspensão e motor, na medida que esta intervenção tem por 
finalidade manter o veículo operando de maneira satisfatória, 
aquisição está registrada no processo administrativo nº 
26.620/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada em serviços mecânicos, por meio da 
Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 900,00 (novecentos reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de Fornecimento: 
4354/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 AUTO PEÇAS LIMA E 
FREITAS

 35.262.463/0001-
06

   
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA E 
FREITAS

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 SERV 3013 - MAO DE 
OBRA

R$ 900,00 R$ 900,00

VALOR TOTAL R$ 900,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 900,00

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

Jataí, 02 de setembro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº: 97

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS.”

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 Medida Provisória 961/2020;

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$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada em serviços mecânicos, por meio 
da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação do serviço de profissional 
especializado para realização de reparos na caminhonete D20, 
placa: GQI-1492. A realização de manutenção corretiva no sistema 
de freio, embreagem e de motor, considerando que essa intervenção 
visa prevenir possíveis danos, que possam deixar o referido veículo 
inoperante, prejudicando assim a linha de produção, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 26.618/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada em serviços mecânicos, por meio da 
Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de Fornecimento: 
4353/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 AUTO PEÇAS LIMA E 
FREITAS

 35.262.463/0001-
06
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ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA E 
FREITAS

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 1,00 SERV 882 - MÃO DE OBRA 
MECÂNICA

R$ 920,00 R$ 920,00

VALOR TOTAL R$ 920,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 920,00

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

Jataí, 02 de setembro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda


