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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS 118/2020

“DECLARA DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O FORNECIMENTO DE CORREIAS PARA AS MÁQUINAS 
DE LAVAR, CENTRÍFUGA E SECADORA DO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO.”

O Gestor Municipal de Saúde 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 9412/2018;

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) valores alterados pela Medida Provisória nº 
961, de 6 de maio de 2020 para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CONSIDERANDO que as Empresas: REIMAC MÁQ. E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS LTDA - CNPJ: 03.293.115/0001-00 e SOLUFLEX 
SOLUÇÃO EM FLEXÍVEIS LTDA – CNPJ: 09.333.355/0001-77, foram 
as concorrentes que ofertaram os menores preços, apresentando 
propostas de fornecimento com orçamento inferior ao previsto na 
legislação pertinente;

CONSIDERANDO que o item não consta em nenhum pregão vigente 
e é de extrema necessidade para o funcionamento das máquinas 
de lavar, centrífuga e secadora de roupas do Hospital das Clínicas 
Dr. Serafim de Carvalho;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios que 
o atendimento de todas as demandas dos munícipes, portanto, 
se faz necessário à aquisição do material através de dispensa, a 
fim de atender à necessidade, até que o processo de elaboração 
de um novo processo licitatório que já está em andamento, seja 
finalizado.

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
correias para as máquinas de lavar, centrífuga e secadora de roupas 
do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado às contratações das 
Empresas: 

• Reimac Máq. e Implementos Agrícolas Ltda - CNPJ: 
03.293.115/0001-00 com endereço na Rua Almeida, nº 655, Bairro 
Jardim Rio Claro, Jataí-Go, nos termos da proposta de fornecimento 
apresentada pela mesma no valor de R$ 422,88 (quatrocentos e 
vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), conforme segue:
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PÁG. 01

Nº DESCRIÇÃO UND QTDE REIMAC MAQ. E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
LTDA-ME                      CNPJ: 

03.293.115/0001-00

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1 CORREIAS 
A 90

UND 4 R$ 23,09 R$ 92,36

3 CORREIAS 
B 56

UND 6 R$ 22,20 R$ 133,20

4 CORREIAS 
A 58

UND 6 R$ 8,95 R$ 53,70

5 CORREIAS 
B 60

UND 6 R$ 13,77 R$ 82,62

7 CORREIAS 
A 60

UND 4 R$ 15,25 R$ 61,00

TOTAL R$ 422,88

• Soluflex Solução em Flexíveis Ltda - CNPJ: 09.333.355/0001-
77 com endereço na Avenida Goiás, nº 2.775, Sala 02, Bairro Jardim 
Rio Claro, Jataí-Go, nos termos da proposta de fornecimento 
apresentada pela mesma no valor de R$ 141,96 (cento e quarenta 
e um reais e noventa e seis centavos), conforme segue:

Nº DESCRIÇÃO UND QTDE SOLUFLEX SOLUÇÃO 
EM FLEXÍVEIS LTDA                                                              

CNPJ: 09.333.355/0001-77

PREÇO UNITÁRIO PREÇO 
TOTAL

2 CORREIAS A 70 UND 6 R$ 13,96 R$ 83,76

6 CORREIAS A 65 UND 4 R$ 14,55 R$ 58,20

TOTAL R$ 141,96

Totalizando a Dispensa em R$ 564,84 (quinhentos e sessenta e 
quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Os quantitativos acima apurados correspondem á mera expectativa 
de consumo, não estando à administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.

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

Jataí, 31 de agosto de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
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EXTRATO DA DISPESA – FMS 118/2020

PROCESSO nº.:24313/2020

OBJETO: Aquisição de correias para máquina de lavar, centrífuga e 
secadora de roupas do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho.

CONTRATADAS:

• Reimac Máq. e Implementos Agrícolas Ltda - CNPJ: 
03.293.115/0001-00

Nº DESCRIÇÃO UND QTDE REIMAC MAQ. E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
LTDA-ME                      CNPJ: 

03.293.115/0001-00

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1 CORREIAS A 90 UND 4 R$ 23,09 R$ 92,36

3 CORREIAS B 56 UND 6 R$ 22,20 R$ 133,20

4 CORREIAS A 58 UND 6 R$ 8,95 R$ 53,70

5 CORREIAS B 60 UND 6 R$ 13,77 R$ 82,62

7 CORREIAS A 60 UND 4 R$ 15,25 R$ 61,00

TOTAL R$ 422,88

• Soluflex Solução em Flexíveis Ltda - CNPJ: 09.333.355/0001-
77

Nº DESCRIÇÃO UND QTDE SOLUFLEX SOLUÇÃO 
EM FLEXÍVEIS LTDA                                                              

CNPJ: 09.333.355/0001-77

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

2 CORREIAS A 70 UND 6 R$ 13,96 R$ 83,76

6 CORREIAS A 65 UND 4 R$ 14,55 R$ 58,20

TOTAL R$ 141,96

Assinatura: 04/09/2020
Vigência: 03/12/2020
Valor Total: R$ 564,84 (quinhentos e sessenta e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos).
Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde
Dotação Orçamentária: 10.302.1039.2077.3.3.90.30.00
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA EMERGENCIAL – FMS  121/2020

DECLARA DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DESCARTÁVEL PARA ATENDER O PACIENTE D.P.Q.

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso IV 
do Art. 24, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores;

CONSIDERANDO a urgência, a impossibilidade momentânea de 
conclusão de procedimento administrativo ordinário nos termos 
prescritos pela Lei nº 8.666/93, por conta de que o medicamento em 

questão não está em nenhum pregão vigente, a discricionariedade 
da Administração e a necessidade de contratação imediata e direta 
de empresa para fornecimento de medicamentos para pacientes 
do SUS;

CONSIDERANDO que a empresa PRO-REMÉDIOS DISTR. DE 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS LTDA -CNPJ: 
05.159.591/0001-68 foi a concorrente que ofertou o menor preço, 
apresentando propostas de fornecimento com orçamento inferior 
ao previsto na legislação pertinente;

CONSIDERANDO que o material descartável é utilizado na 
administração de nutrição enteral artesanal diária via sonda de 
gastrostomia, do paciente D.P.Q.

CONSIDERANDO ainda que a contratação direta também se 
mostra possível quando a situação de emergência decorre 
da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má 
gestão dos recursos púbicos. Visto que o art. 24, inciso IV, da Lei 
8.666/1993 não distingue a emergência resultante do imprevisível 
daquela resultante da incúria ou da inércia administrativa, sendo 
cabível, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que 
devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares. (Acórdão 1122/2017 Plenário, Auditoria, Relator 
Ministro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contrato nº 
324 TCU).

CONSIDERANDO, por fim, que o material descartável objeto 
deste processo, não está disponível em nenhum contrato vigente 
celebrado por este Município.

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa emergencial de licitação 
para aquisição de material descartável para atender em caráter 
emergencial o paciente D.P.Q.

Art. 2º - Fica autorizado à aquisição dos medicamentos junto à 
Empresa PRO-REMÉDIOS DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
E COSMÉTICOS LTDA -CNPJ: 05.159.591/0001-68, com endereço na 
Rua São Paulo, nº 39, Bairro Medeiros, Rio Verde-GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentada pela mesma no valor de 
R$ 1.440,00 (hum mil e quatrocentos e quarenta reais), conforme 
segue:
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Nº DESCRIÇÃO QTD UND PRÓ-REMÉDIOS DIST. 
DE PROD. FARM. E 
COSM. LTDA. CNPJ: 

05.159.591/0001-68

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Seringa descartável de 
60 ml Cilindro: altamente 

transparente permite 
a visualização nítida do 

fluido aspirado apresenta 
anel de retenção que 

impede o desprendimento 
do êmbolo. Pistão: 

confeccionado em TPE, 
atóxico,"látex free", em 
atenção às normas FDA. 

Escala de graduação: 
apresenta alto grau de 

precisão, traços e números 
de inscrição claros e 

legíveis. Embalagem: as 
seringas são embaladas 

em invólucro apropriado, 
garantindo integridade e 
esterilidade ao produto 

durante armazenamento 
e até o momento do uso. 
Esterilizadas a óxido de 
etileno: e submetidas a 
todos os ensaios físico-

químicos e microbiológicos 
de acordo com as normas 

NBR e Farmacopéia. 
Esterilização: válida por 
cinco anos, a partir da 

data de fabricação, com a 
embalagem intacta. Bico 

L.Lock

Und 500 R$ 2,88 R$ 
1.440,00

R$ 
1.440,00

Totalizando a Dispensa Emergencial em R$ 1.440,00 (hum mil e 
quatrocentos e quarenta reais).

Os quantitativos acima apurados correspondem à mera expectativa 
de consumo, não estando a administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.
Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 04 de setembro de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

EXTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 121/2020

PROCESSO N°: 27399/2020

CONTRATADA: Pro-Remédios Distr. de Prod. Farm. E Cosm. Ltda - 
CNPJ: 05.159.591/0001-68 
 
OBJETO: Aquisição de material descartável para atender em caráter 
emergencial o paciente D.P.Q.

Nº DESCRIÇÃO QTD UND PRÓ-REMÉDIOS DIST. 
DE PROD. FARM. E 
COSM. LTDA. CNPJ: 

05.159.591/0001-68

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Seringa descartável 
de 60 ml Cilindro: 

altamente transparente 
permite a visualização 

nítida do fluido 
aspirado apresenta 

anel de retenção 
que impede o 

desprendimento 
do êmbolo. Pistão: 

confeccionado em TPE, 
atóxico,"látex free", em 
atenção às normas FDA. 

Escala de graduação: 
apresenta alto grau 

de precisão, traços e 
números de inscrição 

claros e legíveis. 
Embalagem: as seringas 

são embalada s em 
invólucro apropriado, 

garantindo integridade 
e esterilidade ao 
produto durante 

armazenamento e 
até o momento do 
uso. Esterilizadas a 
óxido de etileno: e 

submetidas a todos os 
ensaios físico-químicos 

e microbiológicos de 
acordo com as normas 

NBR e Farmacopéia. 
Esterilização: válida por 
cinco anos, a partir da 

data de fabricação, com 
a embalagem intacta. 

Bico L.Lock

Und 500 R$ 2,88 R$ 
1.440,00

R$ 
1.440,00

Assinatura: 08/09/2020

Vigência: 07/12/2020

Valor Total: R$ 1.440,00 (hum mil e quatrocentos e quarenta reais).

Fundamentação: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.122.1039.2062.3.3.90.30.00
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS 099/2020

“DECLARA DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O 
NOVO ESPAÇO FÍSICO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS)”.

O Gestor Municipal de Saúde 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 9412/2018;

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) valores alterados pela Medida Provisória nº 961, 
de 6 de maio de 2020 para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CONSIDERANDO que as Empresas: DAIANI CANDIDA MORAES 
NASCIMENTO - CNPJ: 17.493.304/0001-30; E JERÔNIMO CORDEIRO 
VASCO - CNPJ: 11.827.796/0001-77, foram as concorrentes 
que ofertaram os menores preços, apresentando propostas de 
fornecimento com orçamentos inferiores ao previsto na legislação 
pertinente;

CONSIDERANDO que os itens não constam em nenhum pregão 
vigente e são de extrema necessidade para o novo espaço físico do 
Centro de Especialidades Odontológicas;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios que 
o atendimento de todas as demandas dos munícipes, portanto, 
se faz necessário à aquisição do material através de dispensa, a 
fim de atender à necessidade, até que o processo de elaboração 
de um novo processo licitatório que já está em andamento, seja 
finalizado.

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
materiais de consumo para o novo espaço físico do CEO (Centro de 
Especialidades Odontológicas), nas especificações e quantidades 
contidas na ordem de fornecimento e termo referencial.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação das 
Empresas: 

• Jerônimo Cordeiro Vasco - CNPJ: 11.827.796/0001-77, 
com endereço na Rua Dona Esmeralda, nº 434, Vila Fátima, Jataí-
GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentada pela 
mesma no valor de R$ 2.492,22 (dois mil e quatrocentos e noventa 
e dois reais e vinte e dois centavos), conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD JERONIMO CORDEIRO VASCO
CNPJ: 11.827.796/0001-77

PREÇO UNIT PREÇO 
TOTAL

01 Espelho 3mm, 
banheiro 

masculino 
(pacientes), 

medida: 2,04 lar 
X 1,00 Alt.

UND 01 R$ 340,00 R$ 340,00

02 Espelho 3mm, 
banheiro 
feminino 

(pacientes), 
medida: 2,365 lar 

X 1,00 alt.

UND 01 R$ 400,00 R$ 400,00

03 Espelho 4mm, 
escovódromo, 

medida: 4,145 lar 
X 1,00 alt.

UND 01 R$ 978,22 R$ 978,22

04 Espelho 3mm, 
banheiro 

funcionários 
(feminino e 
masculino), 

medida: 50 lar X 
50  alt

UND 02 R$ 63,00 R$ 126,00

05 Espelho 3mm, 
consultórios 

odontológicos, 
medida: 40 lar X 

60  alt

UND 15 R$ 43,20 R$ 648,00

TOTAL R$ 2.492,22

• Daiani Candida Moraes Nascimento - CNPJ: 
17.493.304/0001-30, com endereço na Avenida Joaquim Candido, 
nº 1191, Quadra 49 A, Lote 02, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentada pela mesma no valor 
de R$ 3.497,00 (três mil e quatrocentos e noventa e sete reais), 
conforme segue:
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD DAIANA CANDIDA 
MORAES NASCIMENTO
CNPJ: 17.493.304/0001-

30

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

06 Adesivos 
para janelas, 

recepção, 
medida 

2,79X0,78m

UND 02 R$ 140,00 R$ 280,00

07 Adesivos para 
janelas, sala 
de prótese, 

medida 
1,98X1,88m

UND 03 R$ 178,00 R$ 534,00

08 Adesivos para 
janelas, sala 
de prótese 

(lateral), 
medida 

0,78X1,58m

UND 03 R$ 75,00 R$ 225,00
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09 Adesivos 
para janelas, 
consultórios 

Odontológicos, 
medida 

1,98X1,87m

UND 10 R$ 170,00 R$ 
1.700,00

10 Adesivos 
para janelas, 

banheiros 
funcionários, 

medida 
1,17X0,77m

UND 02 R$ 55,00 R$ 110,00

11 Adesivos 
para janelas, 

recepção-
frente, medida 

0,98X1,87m

UND 04 R$ 87,00 R$ 348,00

12 Adesivos 
para janelas, 

banheiros 
pacientes, 

medida 
1,57X0,78m

UND 04 R$ 75,00 R$ 300,00

TOTAL R$ 3.497,00

Totalizando a Dispensa em R$ 5.989,22 (cinco mil e novecentos e 
oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Os quantitativos acima apurados correspondem á mera expectativa 
de consumo, não estando à administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.

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

Jataí, 12 de agosto de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

EXTRATO DA DISPESA – FMS 099/2020

PROCESSO nº.:21251/2020

OBJETO: Aquisição de “Materiais de Consumo” para o novo espaço 
físico do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).

CONTRATADAS:

• Jerônimo Cordeiro Vasco - CNPJ: 11.827.796/0001-77

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD JERONIMO CORDEIRO 
VASCO

CNPJ: 11.827.796/0001-
77

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

01 Espelho 3mm, 
banheiro masculino 
(pacientes), medida: 
2,04 lar X 1,00 Alt.

UND 01 R$ 340,00 R$ 340,00

02 Espelho 3mm, 
banheiro feminino 

(pacientes), medida: 
2,365 lar X 1,00 alt.

UND 01 R$ 400,00 R$ 400,00

03 Espelho 4mm, 
escovódromo, 

medida: 4,145 lar X 
1,00 alt.

UND 01 R$ 978,22 R$ 978,22

04 Espelho 3mm, 
banheiro funcionários 

(feminino e 
masculino), medida: 

50 lar X 50  alt

UND 02 R$ 63,00 R$ 126,00

05 Espelho 3mm, 
consultórios 

odontológicos, 
medida: 40 lar X 

60  alt

UND 15 R$ 43,20 R$ 648,00

TOTAL R$ 2.492,22

• Daiana Candida Moraes Nascimento– CNPJ:  
17.493.304/0001-30

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD DAIANA CANDIDA MORAES 
NASCIMENTO

CNPJ: 17.493.304/0001-30

PREÇO 
UNIT

PREÇO TOTAL

06 Adesivos 
para janelas, 

recepção, 
medida 

2,79X0,78m

UND 02 R$ 140,00 R$ 280,00

07 Adesivos para 
janelas, sala de 

prótese, medida 
1,98X1,88m

UND 03 R$ 178,00 R$ 534,00

08 Adesivos para 
janelas, sala 
de prótese 

(lateral), medida 
0,78X1,58m

UND 03 R$ 75,00 R$ 225,00
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09 Adesivos 
para janelas, 
consultórios 

Odontológicos, 
medida 

1,98X1,87m

UND 10 R$ 170,00 R$ 1.700,00

10 Adesivos 
para janelas, 

banheiros 
funcionários, 

medida 
1,17X0,77m

UND 02 R$ 55,00 R$ 110,00

11 Adesivos 
para janelas, 

recepção-
frente,, medida 

0,98X1,87m

UND 04 R$ 87,00 R$ 348,00

12 Adesivos 
para janelas, 

banheiros 
pacientes, 

medida 
1,57X0,78m

UND 04 R$ 75,00 R$ 300,00

TOTAL R$ 3.497,00

Assinatura: 14/08/2020

Vigência: 13/11/2020

Valor Total: R$ 5.989,22 (cinco mil e novecentos e oitenta e nove 
reais e vinte e dois centavos).

Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.302.1039.2077.3.3.90.30.00
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS 078/2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE SONDAGEM 
VESICAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER OS PACIENTES DO 
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) E AMBULATÓRIO 
DE ESPECIALIDADES MÉDICAS”

O Gestor Municipal de Saúde 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 9412/2018;

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) valores alterados pela Medida Provisória nº 961, 
de 6 de maio de 2020 para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CONSIDERANDO que a Empresa CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.847.837/0001-10, apresentou 
orçamento de menor preço, bem como apresentaram todas as 
certidões de débitos dos tributos federais, estaduais e municipais;

CONSIDERANDO que a aquisição do Kit de Sondagem é necessária 
para atender os pacientes em uso contínuo ou temporário de 
cateter vesical de demora;
 
CONSIDERANDO ainda que os materiais objeto dessa dispensa, 
não constam em Pregão Presencial vigente.

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
Kit de Sondagem Vesical para atender os pacientes do Serviço 
de Atenção Domiciliar (SAD) e Ambulatório de Especialidades 
Médicas;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação das 
Empresas CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ 
07.847.837/0001-10, com endereço na Avenida B nº 293, Quadra 
25, Lote 04, Jardim Santo Antônio, Goiânia - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentada, conforme segue:

Nº DESCRIÇÃO QTD UND CIENTÍFICA MÉDICA 
HOSPITALAR LTDA                

CNPJ: 07.847.837/0001-10

PREÇO 
UNIT

PREÇO TOTAL

1 Kit de Sondagem 
Vesical descartável 

composto no mínimo 
por: 1 cuba redonda 
com capacidade para 
215ml, 1 cuba rim, 1 

campo para cobertura 
de mesa em SMS, 
1 campo cirúrgico 

fenestrado em SMS, 
1 pinça modelo 

pean fabricado em 
resina de Engenharia. 
Produto estéril com 

embalagem cirúrgica, 
constando dados 
de identificação, 

procedência, prazo de 
validade e garantia do 
produto com registro 

ANVISA/MS.

360 UND R$ 27,80 R$ 10.008,00

TOTAL R$ 10.008,00

Totalizando a dispensa em R$ 10.008,00 (dez mil e oito reais).

Os quantitativos acima apurados correspondem a mera expectativa 
de consumo, não estando a administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.

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

Jataí, 31 de agosto de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
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Gestor do FMS
Decreto 3.249/2019

_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA  – FMS 078/2020

PROCESSO N°.: 21904/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de “Kit de Sondagem Vesical Descartável”

CONTRATADA: Científica Médica Hospitalar Ltda - CNPJ: 
07.847.837/0001-10

Nº DESCRIÇÃO QTD UND CIENTÍFICA MÉDICA 
HOSPITALAR LTDA                

CNPJ: 07.847.837/0001-10

PREÇO 
UNIT

PREÇO TOTAL

1 Kit de Sondagem 
Vesical descartável 

composto no mínimo 
por: 1 cuba redonda 

com capacidade 
para 215ml, 1 

cuba rim, 1 campo 
para cobertura de 
mesa em SMS, 1 
campo cirúrgico 

fenestrado em SMS, 
1 pinça modelo 

pean fabricado em 
resina de Engenharia. 
Produto estéril com 

embalagem cirúrgica, 
constando dados 
de identificação, 

procedência, prazo 
de validade e 

garantia do produto 
com registro ANVISA/

MS.

360 UND R$ 27,80 R$ 10.008,00

TOTAL R$ 10.008,00

Assinatura: 05/09/2020

Vigência: 04/12/2020

Valor Global: R$ 10.008,00 (dez mil e oito reais).

Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.302.1039.2062.3.3.90.30.00
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2020
Proc. nº 15376/2020

OBJETO: Declara dispensável a realização de procedimento 
licitatório para contratação de empresa para prestação de 
serviço de monitoramento eletrônico por alarmes para 59 
prédios públicos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso 

de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
art. 1º, I, “b” da MP nº 961 de 06 de maio de 2020 e do Art. 
24, II, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores;

CONSIDERANDO, a discricionariedade da Administração e 
a necessidade de contratação de empresa prestadora de 
serviços para realizar o monitoramento eletrônico em 59 
prédios públicos.

CONSIDERANDO que o serviço será realizado 24 horas por 
dia abrangendo: instalação de centrais de alarmes (sensores 
e outros equipamentos necessários) a serem fornecidos 
sob regime de comodato, desinstalação e remanejamento, 
manutenção e operação de sistemas e equipamentos 
visando o monitoramento dos órgãos.

CONSIDERANDO que a empresa será responsável pela 
montagem e desmontagem, instalando também e fazendo 
as devidas adequações.

CONSIDERANDO que a contratação tem o intuito de 
aumentar a fiscalização nos prédios públicos pertencentes 
e/ou ocupados pelo Município proporcionando maior 
segurança e controle sobre o patrimônio público.

CONSIDERANDO que a empresa Hugo Peres Rodrigues – ME 
apresentou a proposta de menor valor sendo o valor do 
ponto R$110,00 (cento e dez reais) com estimado mensal 
de R$ 6.490,00 (oitocentos reais) totalizando o valor de R$ 
32.450,00 (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais) 
no final de 5 (cinco) meses;

CONSIDERANDO que os serviços serão prestados pelo 
período de 5 (cinco) meses;

CONSIDERANDO que a empresa exerce atividade no ramo 
de monitoramento eletrônico; 

CONSIDERANDO que o valor estimado dos serviços é de R$ 
32.450,00 (trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais) 
sendo compatível com a realidade do município;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 24, II, da Lei nº 
8666/93, in verbis:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 
cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada 
de uma só vez;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 1º, I, “b” da MP 
nº 961 de 06 de maio de 2020 in verbis:
I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do 
caput do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
até o limite de:
b) para outros serviços e compras no valor de até R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde 
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que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra 
ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma 
só vez;

CONSIDERANDO, que os grifos acima tipificam a presente 
situação, observando que a empresa deve ser contratada 
por meio de DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO;

RATIFICA:

1)Tendo em vista o disposto no artigo 24, II, da Lei nº 
8.666/93 RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a 
contratação empresa Hugo Peres Rodrigues ME inscrita 
no CNPJ 04.904.695/0001-97, com sede à Av. Goiás n° 
1670, Jataí - GO. Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 
HOMOLOGO o processo administrativo e ADJUDICO o 
objeto contratual: contratação de empresa prestadora de 
serviços de monitoramento eletrônico para os 59 prédios 
públicos;

2)A futura contratação terá o valor total de R$ 32.450,00 
(trinta e dois mil quatrocentos e cinquenta reais);

3)Seja a presente declaração de Dispensa de Licitação 
publicada nos órgãos oficiais em conformidade com 
exigências da legislação de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 04 dias de 
setembro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal de Jataí

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas 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 nº 
110/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
LÁZARO PEDRO 

VIEIRA – MEI
27.715.785/0001-

35
Aditivo nº 01 - P: 

110/2019

 Jataí – GO, 14 de setembro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da DISPESA DE 
LICITAÇÃO nº 54/2018. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
DIOCESE DE JATAÍ 02.253.813/0001-

19
Aditivo nº 02 - DL: 

54/2018

Jataí – GO, 14 de setembro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 56/2018. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
AMARILDO 

DONISETI FERREIRA
081.350.068-02 Aditivo nº 02 - DL: 

56/2018

Jataí – GO, 14 de setembro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas 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 nº 
096/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
BORGES SERVIÇOS 

EIRELI
20.643.602/0001-

74
Aditivo nº 02 - P: 

096/2019

Jataí – GO, 14 de setembro de 2020.
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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 as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da Dispensa 
de Licitação 017/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
ANA BEATRIZ 

TEODORO 
REZENDE

027.901.371-02 002/2020 - 
PROCON

Jataí – GO, 14 de setembro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

Notificação nº 005556, de 09 de Julho de 2020.

Maria da Cruz Souza, CPF: 903.400.271-34, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua PS-07, nº 377, Qd. 06, Lt. 30, Setor Portal do 
Sol – 1ª Etapa, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código 
de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 353,43 – 
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 e pelos Correios, e o endereço de cadastro não 
corresponde ao contribuinte.
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 do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 204/2020

Processo n°: 19603/2020
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 19/2020
Interessado: EVA LAZARA ROSA PEREIRA 

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 Administração Pública cabe o dever de buscar 

todos os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Na forma do parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data da publicação do presente edital, a  importância de R$ 
2.500,00  (dois mil e quinhentos reais), a ser acrescida dos encargos 
legais, incidentes até a data do efetivo pagamento contados da 
consolidação do débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO 
VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de Recursos Fiscais, nos termos do 
art. 250, do Código Tributário Municipal, conforme Decisão  de 
nº 1222/2020, que julgou procedente o Auto de Infração de n° 
19/2020, consequência de revelia. 
Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo supra, 
evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e consequentes 
despesas judiciais.

GERÊNCIA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos quatorze dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e vinte (14/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal
_____________________________________________________

EDITAL DE DECISÃO Nº 1251/2020

PROCESSO: 10236/2020
ASSUNTO: REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU
CONTRIBUINTE: MARIA HELENA MARTINS DOS SANTOS ALVES

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Fiscalização Tributária, 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 MARIA HELENA MARTINS DOS 
SANTOS ALVES, inscrito no CPF sob o nº 591.961.901-59, 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°1251/2020 - GSF (fls. 08), que o seu intento foi INDEFERIDO.

Caso haja discordância quanto a esta disposição, caberá recurso 
voluntário à Egrégia Junta de Recursos Fiscais, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis contados da data da publicação do presente 
edital.
 
CONTENCIOSO FISCAL, aos quatorze dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e vinte (14/09/2020).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

Contencioso Fiscal
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DECRETO nº 3795/2020, de 05 de agosto 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 WILSON CARLOS GUISSONI 
CABRAL, inscrito (a) no CPF sob nº 830.474.331-00, que exerce o 
cargo de Gerente de Sistemas e Bancos de Dados, para exercer 
a função de Gestor do Contrato nº 120/2020; consequência da 
modalidade de licitação tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 102/2020, 
tem como objeto a contratação de empresas do ramo, visando 
a aquisição de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), com a 
finalidade de atender as necessidades do município. 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 
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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 nº 3795 do dia 05/08/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 05 de agosto de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3802/2020, de 21 de agosto 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(a)  o(a) servidor(a)  THAIS CARVALHO 
MEDEIROS, inscrito(a) no CPF sob o nº 044.126.841-21, que 
exerce o cargo de Assessora Executiva da Secretaria de Educação, 
para exercer a função de Gestor(a) do Contrato nº 128/2020; 
consequência da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 122/2020, que tem 
como objeto a contratação de empresa para prestação de serviço 
de gravação (filmagem) e produção de contéudos escolares e 
educacionais (videoaulas), que serão produzidos em várias frentes 
(plataforma, TV aberta, redes sociais) que compõem o programa 
TELE ESCOLA WEB, que tem como objetivo a promoção das aulas 
não presenciais durante o período de afastamento social. 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 
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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 nº 3802 do dia 21/08/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 21 de agosto de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

DECRETO nº 3803/2020, de 21 de agosto 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 DALMO GONÇALVES DA SILVA,  
inscrito no CPF sob nº 712.972.196-00, que exerce o cargo de 
Motorista, para exercer a função de Gestor dos Contratos nº: 
• 008/2020 – FMT, oriundo do Pregão 113/2020; que 
tem como objeto a contratação de empresas do ramo visando à 
aquisição de ferramentas para o departamento de sinalização 
viária do município;
• 009/2020 – FMT e 010/2020 – FMT, oriundos do Pregão 
nº 114/2020; que tem como objeto a aquisição dos seguintes 
objetos: microesfera de vidro, modulo de luz, pistola manual e 
pistola automática com fornecimento a ser feito de forma única, 
os quais serão utilizados para sinalização de trânsito da nas vias 
públicas do Município, conforme detalhamento constante deste 
termo; 
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 
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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 nº 3803 do dia 21/08/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 21 de agosto de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3809/2020, de 26 de agosto 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 ANA PAULA SILVA DA COSTA 
MADEIRA, inscrito(a) no CPF sob nº 900.868.301-63, que exerce o 
cargo de Coordenadora de Serviços Gerais, para exercer a função 
de  Gestor(a) do Contrato nº 004/2020 – FMAS, consequência da 
modalidade de licitação tipo PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2020, 
tem como objeto a contratação de empresas para a execução do 
serviço de fornecimento de Gás GLP, destinados a atender todas as 
atividades dos convênios da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania. 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 
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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

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 nº 3809 do dia 26/08/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 26 de agosto de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal



Ano 8 | 1783ª Edição | Vigência: 14/09/2020 PAG. 15DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

DECRETO nº 3810/2020, de 26 de agosto 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 da Ata de Registro de Preços nº 
024/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
nº 118/2020, tem como objeto a aquisição de pneus, câmaras 
de ar e fitões/protetores novos, com entrega sob demanda, de 
acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições 
mínimas apresentadas, descritas neste termo e em seus anexos, 
propondo-se ao suprimento da frota de veículos de passeio, 
caminhões e maquinários agrícolas pertencentes à Prefeitura 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 
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; 
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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 nº 3810 do dia 26/08/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 26 de agosto de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3813/2020, de 27 de agosto 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 PHILLIP FERREIRA GUIMARÃES, 
inscrito (a) no CPF sob nº 738.173.251-34, que exerce o cargo 
de Gerente de Pavimentação Asfáltica, para exercer a função de 
Gestor da Ata de Registro de Preços nº 025/2020; consequência 
da modalidade de licitação tipo PREGÃO  nº 120/2020, tem 
como objeto a contratação de empresa(s) do ramo, objetivando 
o REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual fornecimento de 
material asfáltico, sendo RM-1C e RL-1C e agregados – Pedrisco 
e Brita comercial, visando a execução dos serviços de TAPA 
BURACOS nas vias públicas do Município de Jataí, bem como nos 
serviços de RECUPERAÇÃO DE CORTES na pavimentação feitos pela 
SANEAGO, serviços esses que serão executados de forma direta 
pelo Município - através de servidores da Secretaria de Obras, por 
meio da Superintendência de Pavimentação Asfáltica, nos termos 
seguintes e pela documentação anexa. 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 
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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 nº 3813 do dia 27/08/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 27 de agosto de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3817/2020, de 01 de setembro 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 ZEILA ASSIS SILVA BARROS, 
inscrito (a) no CPF sob o nº 862.272.031-49, que exerce o cargo de 
Coordenadora de Sistemas Educacionais, para exercer a função de 
Gestora do Contrato nº 130/2020; consequência da modalidade de 
licitação tipo PREGÃO nº 117/2020, tem como objeto a contratação 
de empresas para a prestação de serviços de impressão em preto e 
branco, (com a impressão de frente), em gráfica, tamanho A4, para 
atender as necessidades da Educação Infantil da rede municipal de 
ensino e, evidentemente, colaborar com o processo de ensino e de 
aprendizagem dos alunos de Jardim I e II das Escolas Municipais 
de Ensino. 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 
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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 nº 3817 do dia 01/09/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 01 de setembro de 
2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3818/2020, de 01 de setembro 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 ELOISA HELENA RODRIGUES 
DIAS, inscrita no CPF sob o nº 130.499.251-91, que exerce o cargo 
de Executora Administrativa II, para exercer a função de Gestora dos 
Contratos nº 131/2020 e 132/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO nº 119/2020, tem como objeto o 
fornecimento de gêneros alimentícios em geral e material de 
limpeza para atender a demanda de 06 (seis) equipes da Secretaria 
de Desenvolvimento Rural que tem presente 41 servidores, mais 
61 servidores da Superintendência de Vias Públicas. 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 
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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

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 nº 3818 do dia 01/09/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 01 de setembro de 
2020.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
=====================================================

CONTRATO Nº. 1131/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO III, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 09/09/2020 A  08/09/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: A SUPREMA COMERCIAL LTDA

CNPJ Nº 07.377.015/0001-12

VALOR ESTIMATIVO: R$ 38.557,80 (Trinta e oito mil, quinhentos e 
cinquenta e sete reais e oitenta centavos )

 DOTAÇÃO:
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.301.1039.1021.3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 122/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 21908/2020. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
=====================================================

CONTRATO Nº. 1132/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO III, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 09/09/2020 A  08/09/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: BRASILL INFORMÁTICA E PRODUTOS EIRELI - EPP

CNPJ Nº 03.618.435/0001-92

VALOR ESTIMATIVO: R$ 17.250,00 (dezessete mil e duzentos e 
cinquenta reais)

 DOTAÇÃO:
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.301.1039.1021.3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 122/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 

8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 21908/2020. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
=====================================================

CONTRATO Nº. 1134/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO III, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 09/09/2020 A  08/09/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI

CNPJ Nº 17.344.993/0001-11

VALOR ESTIMATIVO: R$ 10.335,00 ( dez mil, trezentos e trinta e 
cinco reais)

 DOTAÇÃO:
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.301.1039.1021.3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 122/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 21908/2020. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
=====================================================

CONTRATO Nº. 1135/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO III, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 09/09/2020 A  08/09/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: MÓVEIS CARVALHO LTDA-EPP

CNPJ Nº 33.243.924/0001-78

VALOR ESTIMATIVO: R$ 33.627,00 ( trinta e três mil  e seiscentos e 
vinte e sete reais)

 DOTAÇÃO:
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.301.1039.1021.3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 122/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 21908/2020. 
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EXTRATO DE CONTRATO
=====================================================

CONTRATO Nº. 1136/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO III, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 09/09/2020 A  08/09/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS ME

CNPJ Nº 07.563.511/0001-60

VALOR ESTIMATIVO: R$ 6.097,60 ( seis mil e noventa e sete reais e 
sessenta centavos)

 DOTAÇÃO:
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.301.1039.1021.3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 122/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 21908/2020. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
=====================================================

CONTRATO Nº. 1137/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO III, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 09/09/2020 A  08/09/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: TECNOCOM INFORMATICA LTDA

CNPJ Nº 06.049.744/0001-87

VALOR ESTIMATIVO: R$ 2.033,00 ( dois mil e trinta e três reais)

 DOTAÇÃO:
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.301.1039.1021.3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 122/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 21908/2020. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
=====================================================

CONTRATO Nº. 1133/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO III, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 09/09/2020 A  08/09/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: FAST COMERCIO EIRELI EPP

CNPJ Nº 30.437.082/0001-05

VALOR ESTIMATIVO: R$ 445,00 ( quatrocentos e quarenta e cinco 
reais)

 DOTAÇÃO:
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.301.1039.1021.3.3.90.30.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 122/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 21908/2020. 

Resolução ad referendum nº 12/2020- CMS                  
Jataí, 11 de setembro de 2020.
                                                                          

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso 
de suas competências regimentais e atribuições conferidas 
pelo Regimento Interno do CMS e asseguradas pela Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990; pela Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012, pela Lei Municipal nº 2.883/08 
que especifica a criação do Conselho Municipal de Saúde 
de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 que altera artigos 
da Lei Municipal 2.883/08, e; cumprindo as disposições da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e da 
legislação brasileira correlata; 

1. Considerando os artigos 2º e 3º da Lei Complementar 
nº 141 que define as ações e serviços de saúde; e que os 
equipamentos a serem adquiridos com a transposição de recurso 
são destinados às ações e serviços públicos de saúde de acesso 
universal, igualitário e gratuito referentes à atenção universal e 
integral à saúde em atenção primária; 
2. Considerando a Lei Complementar Federal nº 172, de 15 
de abril de 2020, que dispõe sobre a autorização de transposição 
e transferência de saldos financeiros dos Fundos de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de 
repasses federais, segundo os critérios disciplinados pelos arts. 
2º e 3º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 
e durante a vigência do estado de calamidade pública de que 
trata o Decreto Legislativo Federal nº 6, de 20 de março de 2020, 
com efeitos até 31 de dezembro de 2020, ou com a revogação do 
decreto. 
3. Considerando que o equipamento computador (desktop-
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básico) faz parte da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais 
Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) criada pela a 
Portaria GM/MS nº 3.134 de 17 de dezembro de 2013, e; 
4. Considerando a Portaria GM/MS nº 743, de 13 de 
abril 2016 que habilita o município de Jataí a receber recursos 
destinados à aquisição de equipamentos e material permanente 
para estabelecimentos de saúde para compra de equipamentos 
para o Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho por meio da 
proposta nº 12053.489000/1160-01;
5. Considerando o Decreto Estadual 9.691 de 08 de julho 
de 2020, que declara no âmbito do território estadual, estado 
de calamidade pública, em razão dos impactos socioeconômicos, 
financeiros e no sistema de saúde público decorrentes da pandemia 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19), e;
6. Considerando o Decreto Municipal 3.689 de 30 de março 
de 2020, que declara situação de calamidade pública no município 
de Jataí e dá outras providências, e;
7. Considerando o Decreto Municipal 3.777 de 17 de julho 
de 2020, que determina entre outras proibições a suspensão de 
reuniões até o dia 20 de setembro de 2020;
8. Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde de Jataí/GO em seu Artigo 29, inc. XII, que dispõe sobre 
a competência da mesa diretora do CMS – atuar em consonância 
com o presidente do CMS para decisões, ad referendum, acerca de 
assuntos emergenciais, quando houver impossibilidade de consulta 
ao Plenário, submetendo o seu ato à deliberação do Plenário em 
reunião subsequente, e;
9. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 007/2017, que 
aprova, o Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-
2021, e; 
10. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 026/2019, que 
aprova a Programação Anual de Saúde de 2020, e;
11. Considerando que emergência de aprovação do pleito 
reside no fato de que a possibilidade de transposição de saldo só 
será possível durante a vigência do estado de calamidade pública 
devido a pandemia de COVID-19;
12. Considerando a existência de saldo remanescente da 
proposta 12053489000116001, conformes extratos do Fundo 
Nacional de Saúde;
13. Considerado que a proposta 12053489000116001 se 
encontra elegível para execução nos termos da LC 172 de 15 de 
abril de 2020, conforme extrato de saldos do painel de apoio à 
gestão do CONASEMS;
14. Considerando a necessidade de informatização da atenção 
básica advinda da assinatura de um TAC (Termo de Ajuste de 
Conduta) gerado pelo inquérito civil público nº 201300442405 em 
que o município se compromete com a implantação do prontuário 
eletrônico. 
15. Considerando que a utilização do saldo remanescente da 
proposta 12053489000116001 com a informatização da atenção 
básica está em conformidade com os objetivos e metas do Plano 
Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021;

Resolve:

Art.1º Aprovar ad referendum do pleno do CMS, a inclusão na PAS 
de 2020 o valor de R$ 611.605,75 (seiscentos e onze mil seiscentos 
e cinco reais e setenta e cinco centavos), oriundo da transposição 
de saldo remanescente da proposta 12053489000116001, com o 
objetivo de cumprimento de metas do Plano Municipal de Saúde 
referente à compra de computadores para informatização da 
atenção básica visando a implantação do prontuário eletrônico.

Art. 2º No processo de implantação do prontuário eletrônico 
devem ser considerados o disposto na Lei Federal nº 13.787 de 
27 de dezembro de 2018, ou outra a que a substitua, sobre a 
digitalização e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, 
o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente, além 
das normativas no Conselho Federal de Medicina sobre o tema.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jataí/GO

AMAURI OLIVEIRA SILVA 
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jataí/GO

HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal de 
Saúde nº 12/2020, 11/09/2020 nos termos da legislação vigente.

Jataí, 11 de setembro de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

Resolução ad referendum nº 13/2020- CMS                  
Jataí, 11 de setembro de 2020.
                                                                          
A Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso de 
suas competências regimentais e atribuições conferidas pelo 
Regimento Interno do CMS e asseguradas pela Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990; pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, 
pela Lei Municipal nº 2.883/08 que especifica a criação do Conselho 
Municipal de Saúde de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 
que altera artigos da Lei Municipal 2.883/08, e; cumprindo as 
disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e da legislação brasileira correlata; 

1. Considerando a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio 
de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para 
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
2. Considerando os prazos para apresentação dos relatórios 
quadrimestrais previsto na Lei Complementar nº 141 de 13 de 
janeiro de 2012.
3. Considerando que o art. 36 da Lei nº 8.080/1990 estabelece 
que o processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) será ascendente, ouvidos seus órgãos deliberativos, 
compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com 
a disponibilidade de recursos em planos de saúde e confere aos 
conselhos de saúde a atribuição de estabelecer diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde; 
4. Considerando o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho 
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de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1.990, dispondo sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e das 
outras providências;
5. Considerando o Decreto Legislativo nº 06 de 2020 que 
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, 
nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada 
por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;
6. Considerando o Decreto Estadual 9.691 de 08 de julho 
de 2020, que declara no âmbito do território estadual, estado 
de calamidade pública, em razão dos impactos socioeconômicos, 
financeiros e no sistema de saúde público decorrentes da pandemia 
causada pelo novo coronavírus (COVID-19);
7. Considerando o Decreto Municipal 3.689 de 30 de março 
de 2020, que declara situação de calamidade pública no município 
de Jataí e dá outras providências;
8. Considerando o Decreto Municipal 3.777 de 17 de julho 
de 2020, que determina entre outras proibições a suspensão de 
reuniões até o dia 20 de setembro de 2020;
9. Considerando a nota técnica nº 7/2020-CGFIP/DGIP/SE/
MS que trata da necessidade de ajuste no Plano de Saúde (PS) ou 
na Programação Anual de Saúde (PAS) para inclusão das metas 
ou das ações, respectivamente, decorrentes do enfrentamento à 
pandemia da COVID-19; 
10. Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Saúde de Jataí/GO em seu Artigo 29, inc. XII, que dispõe sobre 
a competência da mesa diretora do CMS – atuar em consonância 
com o presidente do CMS para decisões, ad referendum, acerca de 
assuntos emergenciais, quando houver impossibilidade de consulta 
ao Plenário, submetendo o seu ato à deliberação do Plenário em 
reunião subsequente, e;
11. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 007/2017, que 
aprova, o Plano Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-
2021, e; 
12. Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 026/2019, que 
aprova a Programação Anual de Saúde de 2020, e;
13. Considerando a Resolução ad referendum CMS – Jataí 
nº 011/2020 que aprova a inclusão de diretriz, objetivos, metas 
e indicadores, referentes ao enfrentamento da pandemia por 
COVID-19 no Plano Municipal de Saúde, 
14. Considerando que emergência de apreciação do pleito 
reside no fato de que os recursos COVID-19 devem constar na 
programação anual de saúde de 2020 para viabilizar o Relatório 
Quadrimestral de Gestão;

Resolve:

Art.1º Aprovar ad referendum do pleno do CMS, a inclusão de 
diretriz, objetivos, metas, ações e indicadores conforme anexo, 
referentes ao enfrentamento da pandemia por COVID-19 na 
Programação Anual de Saúde de 2020. 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jataí/GO

AMAURI OLIVEIRA SILVA 

União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Jataí/GO

HOMOLOGO a Resolução ad referendum do Conselho Municipal de 
Saúde nº 13/2020, 11/09/2020 nos termos da legislação vigente.

Jataí, 11 de setembro de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

Anexo 

Diretriz

Estruturar, adequar e qualificar os serviços da Rede de Atenção 
à Saúde quanto ao enfrentamento e ao manejo da emergência 
epidemiológica do Covid-19, de modo a evitar e/ou mitigar os riscos 
de transmissão sustentada ofertando ações e serviços de saúde em 
tempo oportuno, considerando as questões das populações em 
situação de vulnerabilidade e risco.

Objetivo específico Meta Ações Indicador

Aperfeiçoar o desempenho 
das redes de atenção à saúde, 
por meio do apoio de Comitês 
Executivos, e dos gestores da 
RAS, para responder às demandas 
evidenciadas pela pandemia. 

Criar Comitê emergencial 
para desenvolver e 
propor estratégias para o 
enfrentamento do Covid-19

Indicar profissionais para compor 
o comitê emergencial para 
enfrentamento da COVID19;
Publicar Portaria com a nomeação 
dos membros do Comitê 
emergencial para enfrentamento 
da COVID19.

Comitê criado e em funcionamento

Ampliar e implementar ações de 
Saúde Preventiva e diagnóstico 
precoce a Covid.

Ampliar a distribuição de 
insumos de prevenção nos 
serviços de saúde e para a 
população.

Quantificar estoques de insumos 
de rotina, incluindo medicamentos 
e EPIs;
Aquisição de equipamentos de 
proteção individual, segundo a nova 
necessidade da pandemia, para a 
Rede de Saúde municipal;

Percentual das unidades de saúde 
abastecidas com insumos e EPIs necessários 
ao funcionamento regular e atendimento 
aos casos de COVID-19.

Difundir por meio de 
comunicação oficial e 
ampliada (mídias sociais), 
ações voltadas à orientação 
da população e às medidas 
protetivas e preventivas.

Aquisição de máscaras de tecido
Distribuir máscaras em pontos 
estratégicos da Rede.

Percentual dos profissionais de saúde 
e trabalhadores da secretaria da saúde 
testados para COVID-19

Razão de máscaras distribuídas para 
a população sobre o numero total de 
máscaras adquiridas para esta finalidade.

Implantar central de 
Teleorientação sobre a 
Covid-19.

Aquisição de Testes rápidos para 
a COVID19
Destacar equipe para efetuar a 
testagem nas Unidades de Saúde

Percentual de testes rápidos para COVID-19 
realizados, considerando a população total 
do município.

Aquisição de Testes rápidos para 
a COVID19
Disponibilizar equipe para realizar 
testagem da população conforme 
cronograma itinerante. 

Numero de ações realizadas

Emitir alertas à população sobre a 
situação epidemiológica municipal, 
com orientações para prevenção e 
controle da COVID-19;
Divulgar material educativo 
em parceria com o setor de 
comunicação da Prefeitura 
Municipal de Jataí

Central de Teleorientação montada e em 
funcionamento.

Organizar local e equipamentos 
para o funcionamento de sala de 
teleatendimento
Organizar e treinar equipe para 
o serviço de teleatendimeto e 
teleorientação sobre a COVID19

Numero de visitas de agentes comunitários 
de saúde a famílias em isolamento 
residencial, por período de tempo/mês.

Número absoluto de leitos para pacientes 
graves e críticos implantados.

Organizar o fluxo e protocolo para 
o atendimento e visita domiciliar às 
famílias em isolamento;
Treinar e sensibilizar os Agentes 
Comunitários de Saúde dentro das 
normativas do protocolo de visitas 
domiciliares;
Garantir EPI adequada e em 
quantidade suficiente para o 
serviço;
Realizar monitoramento das ações

Numero de teleatendimentos e 
teleorientação realizadas realizados dentre 
o total de atendimentos, por período de 
tempo.
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Estruturar/readequar os serviços 
de Atenção à saúde e assistência 
frente ao surto de Surto de 
Síndromes Respiratórias Aguda.

Instrumentalizar a visita dos 
agentes comunitários de 
saúde para comunicação, 
monitoramento, vigilância 
e apoio às famílias em 
isolamento residencial.

Estruturar locais na rede de saúde 
para realizar teleatendimentos e 
teleorientações

Rede estruturada e readequada para o 
período emergencial

Estabelecer atuação coordenada, 
no âmbito municipal para 
resposta aos casos de Covid-19, 
potencializando a utilização de 
recursos.

Adotar preferencialmente 
o teleatendimento e 
teleorientação para pacientes 
isolados e grupos de risco.

Organizar os serviços municipais 
na rede de saúde para o 
enfrentamento da COVID19

Estruturar os serviços 
de vigilância em saúde e 
assistência frente ao surto de 
Síndrome Respiratória Aguda

Disponibilizar equipe para realizar 
testagem da população conforme 
cronograma itinerante. 

Ampliação dos pontos 
de atendimento para 
enfrentamento a Covid-19.

Garantir acolhimento, 
reconhecimento precoce e controle 
de casos suspeitos para a infecção 
humana pelo COVID-19;
Ampliar a oferta de atendimento 
ambulatorial para atendimento 
a pacientes acometidos pela 
COVID 19;
Ampliar o número de leitos 
clínicos para internação exclusiva 
de pacientes acometidos pela 
COVID 19;
Ampliar o número de leitos 
para pacientes graves e críticos 
acometidos pela COVID 19;

Numero de serviços implantados

Garantir a continuidade do 
cuidado às gestantes no pré-
natal habitual e alto risco, 
parto e puerpério, à criança 
no acompanhamento dos 
ciclos de vida, à saúde sexual 
e reprodutiva e à atenção 
psicossocial.

Organizar a rede de saúde para o 
atendimento à gestante de risco 
habitual e alto risco
Monitorar sistematicamente os 
indicadores do SISPACTO

Percentual de indicadores de Pré-Natal, 
Parto, Puerpério, Saúde da Criança, Saúde 
da Mulher, Saúde do Homem, Saúde 
Mental do Plano Municipal de Saúde e 
SISPACTO que estão dentro da meta prevista 
monitorados.

Ampliar a capacidade 
de serviços de apoio de 
diagnóstico e terapêutico para 
pacientes Covid.

Ampliar a capacidade da 
assistência farmacêutica para 
enfrentamento da Covid-19

Realizar levantamento de 
medicamentos para o tratamento 
de infecção humana pelo COVID-19.
Garantir estoque estratégico de 
medicamentos para atendimento 
sintomático dos pacientes.

Número absoluto de processos de aquisição 
de medicamentos utilizados na atenção ao 
paciente com COVID-19 concluídos.

Estruturar e equipar novos leitos 
para pacientes graves e críticos

Ampliar o numero de leitos 
hospitalares para pacientes 
Covid.

Estruturar e equipar novos leitos 
clínicos para atendimento à 
Covid-19

Número absoluto de leitos clínicos 
implantados.

Ampliar o numero de leitos 
para atendimento de pacientes 
Covid graves e críticos.

Organizar o fluxo dos serviços de 
SADT para atendimento ao paciente 
COVID19;
Ampliar a oferta de exames 
laboratoriais e de imagem para 
enfrentamento a COVID 19

Número absoluto de serviços de SADT 
implantados.

Organizar os processos de trabalho 
nas Unidades de Saúde durante a 
pandemia causada pela Sars-CoV2

Elaborar e implantar fluxos 
de acolhimento, manejo de 
paciente e logístico para o 
Covid-19 na RAS

Definir fluxos de acolhimento, 
manejo de paciente e logístico para 
o Covid-19 na RAS;
Sensibilizar e treinar as equipes 
dentro dos fluxos definidos
Elaborar e implantar fluxos de 
acolhimento, manejo de paciente 
e logístico para o Covid-19 na RAS

Fluxo de manejo Covid na RAS elaborado e 
implantado.

Viabilizar aquisições/
contratações de 
equipamentos, bens ou 
serviços para o enfrentamento 
da Covid-19.

Organizar o setor de aquisições e 
contratações para apoiar as ações 
de enfrentamento da COVID19 no 
Município

Número absoluto de processos de 
aquisições e contratações concluídos.

Realizar Contratação 
de Trabalhadores para 
desempenhar atividades no 
âmbito da SMS, por tempo 
determinado, para apoio 
administrativo nas ações de 
enfrentamento da Covid-19.

Construir e discutir com as áreas 
responsáveis da gestão e órgãos 
de controle internos e externos os 
termos do edital chamamento para 
credenciamento de profissionais 
de saúde para enfrentamento da 
Covid-19;
Pactuar junto ao Conselho 
Municipal de Saúde os termos 
do edital de chamamento para 
credenciamento de profissionais 
de saúde para enfrentamento da 
Covid-19
Publicar o edital de chamamento 
para credenciamento de 
profissionais de saúde para 
enfrentamento da Covid-19

Publicação de alteração do edital 
chamamento para credenciamento de 
profissionais de saúde para enfrentamento 
da Covid-19

Contratar trabalhadores para 
desempenhar atividades no âmbito 
da SMS, por tempo determinado, 
para apoio administrativo nas ações 
de enfrentamento da Covid-19.

Número de profissionais contratados

Forma de Financiamento

Bloco: Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
(CUSTEIO)/ Grupo: CORONAVIRUS/AÇÂO: ENFRENTAMENTO DA 
EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Valor (R$) Processo Portaria Total (R$)

284.109,58 25000.043233/2020-80 480 5.503.274,58

3.349.315,00 25000.098041/2020-19 1666

200.000,00

1.669.850,00 25000.118995/2020-47

1.514.702,19 25000.050753/2020-49 774 3.007.667,22

52.965,03 25000.057523/2020-19 827

1.440.000,00 25000.059277/2020-21 1014

168.090,00 25000.107859/2020-21 1857 168.090,00

1.450.000,00 25000.065561/2020-37 999 3.150.000,00

1.700.000,00 25000.113281/2020-42 1883

350.000,00 25000.110876/2020-46 1666 350.000,00

Fonte: FNS (Fundo Nacional de Saúde)


