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DECRETO n.º 3603-A/2020, de 02 de janeiro 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 ILTON PEREIRA DO 
NASCIMENTO, que exerce o cargo de Agente de Serviços Gerais 
II, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 005/2020; 
consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 164/2019, 
tem por à aquisição visando à contratação de empresa(s) do 
ramo, para a confecção e fornecimento de uniformes, destinados 
aos servidores externos da Secretaria de Obras e Planejamento 
Urbano. 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, 
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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 
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a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3603-A/2020 do dia 02/01/2020 entrará 
em vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 02 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº 3.599, DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

“Nomeia membros do Grupo Gestor da Estação e Cidadania 
– Cultura de Jataí-GO, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAI, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, 

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados, para compor o Grupo Gestor da Estação 
e Cidadania – Cultura para o biênio 2020-2021, os membros abaixo 
nominados:

Representante do Poder Público Municipal

Secretaria Municipal de Cultura
Titular: Eulina Lima Vieira

Suplente: Marina Silveira Martins

Secretaria Municipal de Esporte 
Titular: Daryenne Silva Wider dos Santos 
Suplente: Isabella Oliveira Miranda

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
Titular: Amanda Pedroso de Freitas
Suplente: Soraya Rodrigues de Oliveira Pereira

Secretaria Municipal de Segurança Pública
Titular: Eduardo Jailton Prado Naves 
Suplente: Tayrine Dias Gome de Almeida
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Titular: Lázaro Luciano Di Franco Lima e Souza 
Suplente: Jeancarlos da Silva Abreu

Representantes da Sociedade Civil Organizada

Rotaract de Jataí 
Titular: Stênio Alexandre Cardoso Cunha Faria
Suplente: Andra Cristina Silva Monteiro 

Casa da Criança Amor e Arte
Titular: Anelita Maluf Caetano Silva
Suplente: Fabiana Maluf Caetano Sousa

Fundação Raízen de Jataí 
Titular: Adriele Rodrigues Pereira 
Suplente: Cíntia Lorraine Silva Gonçalves Cruz

Abelharte Produções Artísticas 
Titular: Joana Lina Freitas 
Suplente: João Rodrigues da Silva

Associação De Amigos Da Orquestra De Violeiros De Jataí
Titular: Gilberto Elias Cardoso 
Suplente: Antônia Rezende Lima 

Representantes Da Comunidade Do Entorno E Da Comunidade 
Interna

Titulares : 
Leandro de Souza Brenhosa 
Wélcia da Silva Teixeira 
Carina Bernasoli Ferreira
Paulo Victor Rodrigues da Silva
Denis dos Santos Pereira 

Suplentes: 
Josué Apolinário Pereira 
Odélio Hermenegildo de Jesus
Reginaldo Aragão Amorim 
Luciana Gomes de Freitas 
Neire Morais Maia 
Sivirino Barros Cordeiro

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 02 dias do mês de janeiro do ano de 2020.
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VINICÍUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, tendo 
por objeto a aquisição de cal com fixador, em sacos de 8 quilos, para 
atender a demanda da Equipe de Pintura de Meio Fio da Secretaria 
do Meio Ambiente e Urbanismo, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.

Data de abertura: 23/01/2020- às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Amanda Franco e Silva
Pregoeira

PORTARIA SGP Nº. 004.                     JATAÍ, 08 DE JANEIRO DE 2020.

“Designa responsabilidade de função de forma interina e 
dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, no exercício da direção superior 
da Administração Municipal e no uso da competência e das 
atribuições que lhe confere a Constituição da República e a Lei 
Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO que a vacância de cargo somente ocorre com a 
exoneração, tal como determina o inciso VI do artigo 119 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – NOMEAR, interinamente, por prazo indeterminado, sem que haja 
a majoração de seus vencimentos, o servidor JEOVANE MARTINS 
DE SOUSA FILHO para ficar à frente e responder pelo cargo de 
provimento em comissão de GERENTE DE COMPRAS da Diretoria 
de Suprimentos da Superintendência de Administração e Finanças 
da Secretaria Municipal de Saúde, passando a desempenhar as 
respectivas funções do cargo de forma concomitante com a de 
Gerente da Farmácia Hospitalar.

II – DETERMINAR que os efeitos da nomeação constante no item I 
retroajam a 01 de janeiro de 2020.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que sejam efetivadas as 
diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 005.                      JATAÍ, 08 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidor que se menciona e o em cargo 
de provimento em comissão, bem como dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, no exercício da direção superior 
da Administração Municipal e no uso da competência e das 
atribuições que lhe confere a Constituição da República e a Lei 
Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO que a vacância de cargo somente ocorre com a 
exoneração, tal como determina o inciso VI do artigo 119 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, o servidor PAULINO ALVES DOS SANTOS 
FILHO do cargo de provimento em comissão de Diretor de Saúde 
Bucal, Símbolo CDS-2.

II – DECLARAR a vacância do cargo de Diretor de Saúde Bucal 
da Superintendência de Atenção Integral à Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde.

III – RETROAGIR os efeitos exoneratórios do item I desta Portaria 
para a data de 31 de dezembro de 2019.

IV – NOMEAR o servidor PAULINO ALVES DOS SANTOS FILHO no 
cargo de provimento em comissão de Superintendente de Atenção 
Integral à Saúde, Símbolo CDS-1.

V – DECLARAR como provido o cargo de Superintendente de 
Atenção Integral à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

VI – RETROAGIR os efeitos nomeatórios do item IV para a data de 
01 de janeiro de 2020.

V – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que sejam efetivadas as 
diretrizes traçadas nesta Portaria.

VI – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
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publicação, revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA Nº 001 /20, de 09 de janeiro de 2020.

“Nomeia membros da Comissão de
 Projetos Culturais – CPC e da outras providências.”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições 
legais, CONSIDERANDO o disposto no Art. 1º do Decreto nº 349, de 
1º de abril de 2002, que reza sobre a constituição da Comissão de 
Projetos Culturais - CPC, 

RESOLVE:

Art.1º Nomear os membros da Comissão de Projetos Culturais, 
cuja função será analisar os projetos inscritos na Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura e selecionar os que estiverem aptos a captarem 
recursos, conforme o Edital nº 004/2019:
- Celeni Miranda –  representante da sociedade cultural do 
município;
- Telma Rezende Lima – representante de associações civis de fins 
culturais; 
- Rita de Cassia Vilela – servidora da Gestão Fiscal;
- Eva Aparecida de Oliveira – representante da sociedade civil;
- Wirlene Clara de Lima – servidor da Secretaria Municipal de 
Cultura;

Assessoria Técnica da Comissão: Marcelo Tosta Pereira

São atribuições da Comissão de Projetos Culturais:
I. Analisar, avaliar e decidir sobre o enquadramento de 
projetos culturais nas exigências da Lei nº 2.189/2000; 
II. Ajustar os orçamentos dos projetos culturais propostos 
quando seus valores não corresponderem à prática no 
mercado, bem como emitir pareceres de aprovação com 
autorização para captação de recursos em valores inferiores 
aos pretendidos pelos proponentes;
III. Solicitar avaliações técnicas quando imprescindíveis 
para a emissão de pareceres sobre áreas especializadas da 
produção cultural, com interrupção do prazo de tramitação 
até a obtenção da avaliação;
IV. Solicitar informações adicionais aos proponentes de 
projetos culturais, quando necessário, com interrupção do 
prazo de tramitação até a obtenção das informações;

Art.2º A Comissão de Projetos Culturais reunir-se-á na Secretaria 
Municipal de Cultura durante o período de análise dos projetos.
Art.3º O mandato dos membros da CPC será de dois anos, sendo 
permitida a recondução por mais um mandato. 
Art.4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Cultura, situado no Centro 
Cultural Basileu Toledo França, aos nove dias do mês de janeiro 
de 2020.

Marina Silveira Martins
SECRETÁRIA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo do 
Chamamento Público nº 001/2018. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

CRISTINEY FONSECA 
PEREIRA 170.217.848-05 013/2019

Jataí – GO, 09 de janeiro de 2020.
ANTONIO MANETTA NETO

Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo do 
Chamamento Público nº 001/2018. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

MARCOS ROGÉRIO DE 
OLIVEIRA 043.396.838-92 014/2019

                                                       
Jataí – GO, 09 de janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

AUTO DE INFRAÇÃO

Fica o contribuinte RENATO INÁCIO CARDOSO, inscrito no CPF: 
215.774.041-49, casado, brasileiro, residente do endereço Rua 
Minas Gerais n°905, CEP 75800-087, Setor Santa Maria, Jataí –
GO, autuado pelo Art°51 do Decreto 6514/2008 (Decreto de 
crimes ambientais) por destruir e danificar árvores de vegetação 
nativa em uma fração de hectare em área de reserva legal sem 
autorização prévia do órgão ambiental competente na Fazenda 
Ariranha, Furnas e Torres. O valor da autuação é de R$5000,00 
(cinco mil reais), aplicada pelos fiscais de meio ambiente Roberta 
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Carneiro de Melo e Jaime Fernandes do Prado. Houve tentativa 
de enviar o auto de infração por meio de aviso de recebimento, 
porém sem sucesso. Deste modo o autuado poderá procurar os 
meios legais para entrar com defesa ou quitar a multa, conforme 
prazos especificados no Decreto 6514/2008. 

Suzane Sarno Soares
Coordenadora de Fiscalização Ambiental

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo

CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO

O MUNICÍPIO DE JATAÍ, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 
público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Riachuelo, 
nº 2.762, Vila Fátima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.053. 489/0001 
- 49, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, 
Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, brasileiro, casado, portador 
do CPF sob n.º 998.038.287-20 e RG 697.417 – SGPC/ES, residente 
e domiciliado em Jataí GO, nomeado Secretário Municipal de 
Saúde através da Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através 
do Decreto 3249/2019, torna público que, em cumprimento aos 
preceitos contidos na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
a Decisão/TCU nº 656/1995 – Plenário, de 06/12/1995 e Instrução 
Normativa n°0001/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
47138/2018 e EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2018 de 
19 de dezembro de 2018, relacionamos a seguir os Profissionais 
pessoas físicas e jurídicas prestadores de serviços na área da saúde, 
contratados no mês de Dezembro de 2019.

Contrato Nº Data Contrato Vigência Contrato Nome CPF / CNPJ

Cargo 
(Credenciamento)

ou
Nº da Licitação 

(Demais)

Valor

983 02/12/2019 31/12/2019 CLEILA RODRIGUES 900.496.591-20 TÉC. 
ENFERMAGEM

 R$                  
2.100,00 

984 02/12/2019 31/12/2019 KARLA DUTRA COSTA 957.549.701-53 ENFERMEIRA  R$                  
5.100,00 

985 02/12/2019 31/12/2019 VALERIA MARIA DA 
COSTA SILVA 006.745.281-74 AUX. 

ENFERMAGEM
 R$                  

1.600,00 

986 02/12/2019 31/12/2019 MARIA ABADIA SILVA 
CESARIO 530.828.501-20 TÉC. 

ENFERMAGEM
 R$                  

2.100,00 

988 06/12/2019 31/12/2019 AMANDA BORGES 
VILELA 032.462.231-73 MÉDICA  R$                

15.000,00 

989 09/12/2019 31/12/2019 LUCIENE ALVES DE 
SANTANA 008.159.381-36 TÉC. 

ENFERMAGEM
 R$                  

2.100,00 

993 17/12/2019 31/12/2019 LUCIANA APARECIDA 
DE OLIVEIRA GOUVEIA 037.638.561-88 MÉDICA  R$                

11.000,00 

994 18/12/2019 31/12/2019 SARA FERRETTI NUNES 051.805.451-96 MÉDICA  R$                
15.000,00 

995 18/12/2019 31/12/2019 GUILHERME ARRUDA 
VILELA 046.586.851-75 MÉDICO  R$                

15.000,00 

ERRATA EDITAL Nº 004/2019
LEI MUNUICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA DE JATAÍ

LEI Nº 2.189/00
CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

No item 4 (quatro) do Edital nº004/2019 (Da Documentação a Ser 
Apresentada) I – Pessoa física, inciso “C” onde se lê: “Comprovante 
de endereço (residência) e de domicílio (certidão expedida pelo 

cartório eleitoral) do proponente no município há, pelo menos 3 
(três) anos. ” Passa a vigorar com a seguinte redação: “Comprovante 
de endereço (residência) e de domicílio (certidão expedida 
pelo cartório eleitoral, ou por escola/universidades/instituições 
bancárias, contratos de aluguel ou similares) do proponente no 
município há, pelo menos 3 (três) anos. ”
Os outros incisos continuam inalterados.

Jataí, 08 de janeiro de 2020.

Marina Silveira Martins
Secretária de Cultura

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 005/2020.
PROCESSO 005/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ
CPMF- 00.079.350/0001-95
CONTRATADO- HENRIQUE NUNES BARBOSA
CNPJ- 16.885.796/0001-47
CPF/MF- 548.332.301-78
RG: 3151226-DGPC-GO
END.: RUA SANTOS DUMONT Nº 1131, Q. 5, L. 2P-SETOR OESTE-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-Lei nº 8.666/93, Artº 24, Inciso 2 e 
Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018 que altera os valores de 
Licitação, e portanto o presente contrato fica como DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.

DO OBJETO: Locação de uma Impressora a Lazer- Marca Brother, 
Modelo DCP-1620, nova.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: Valor total do contrato é 
de R$2.640,00-(dois mil, seiscentos e quarenta reais) sendo R$ 
220,00-(duzentos e vinte reais) mensais, que serão pagos pela 
Contratante até o 5º dia útil do mês subsequente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  12.364.2061-3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 1º.01.2020 a 31.12.2020 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ, 06.01.2020. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 001/2020
PROCESSO 001/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ
CPMF- 00.079.350/0001-95
CONTRATADA- ITAMAR BATISTA CORDEIRO 
CPF/MF- 165.681.761-68
RG: 867035-SSP-GO
END.: RUA CAPITÃO SERAFIM DE BARROS, Nº 1623- SETOR SANTA 
MARIA-JATAÍ-GO
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FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-Lei nº 8.666/93, Artº 24, Inciso 2 e 
Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018 que altera os valores de 
Licitação, e portanto o presente contrato fica como DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.

DO OBJETO: Serviços de Comunicação em Geral, Coordenação 
das Atividades Administrativas e burocráticas em atendimento à 
Gestão da FEJ e terceiros, Gerenciar atividades de escritório e suas 
demandas administrativas e Assessorar o Presidente do Conselho 
Superior Executivo da FEJ em suas demandas..

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: Valor total do contrato é de 
R$ 16.860,00-(dezesseis mil, oitocentos sessenta reais) sendo R$ 
2.810,00-(dois mil, oitocentos e sessenta reais) mensais, que serão 
pagos pela Contratante até o 5º dia útil do mês subsequente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  12.364.2061-3.3.90.36.00
VIGÊNCIA: 01.01.2020 a 30.06.2020. 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ, 06.01.2020.
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2020.
PROCESSO 002/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ
CPMF- 00.079.350/0001-95
CONTRATADA- DIVINA FERREIRA SILVA COSTA
CPF/MF- 101.330.701-15
RG: 840413-SSP-GO
Crc- 6231-GO
END.: AV. DAS AMERICAS, 342-JARDIM  AMÉRICA-JATAÍ-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-Lei nº 8.666/93, Artº 24, Inciso 2 e 
Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018 que altera os valores de 
Licitação, e portanto o presente contrato fica como INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO.

DO OBJETO: Serviços TECNICO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, para 
elaboração de Balancetes Mensais.

 PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: Valor total do contrato é 
de R$ 33.000,00-(trinta e três mil reais) sendo R$  2.810,,00-
(dois mi,oitocentos e dez reais) mensais, que serão pagos pela 
Contratante até o 5º dia útil do mês subsequente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  12.364.2061-3.3.90.34.00
VIGÊNCIA: 02.01.2020 a 31.12.2020 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ, 02.01.2020. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 004/2020.
PROCESSO 004/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ
CPMF- 00.079.350/0001-95
CONTRATADO- CRISTINA APARECIDA DA SILVA

CNPJ- 35.649.314/0001-02
CPF/MF- 835.634.311-91
RG: 615194-SSP/GO
END.: RUA 15, Q.16 L 5, Nº 71-CONJUNTO CIDADE JARDIM-JATAÍ-
GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-Lei nº 8.666/93, Artº 24, Inciso 2 e 
Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018 que altera os valores de 
Licitação, e portanto o presente contrato fica como DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.

DO OBJETO: Serviços de DIARISTA-LIMPEZA.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: Valor total do contrato é 
de R$ 12.480,00-(doze mil, quatrocentos e oitenta reais) sendo R$  
1.040,00-(Hum mil e quarenta reais) mensais, que serão pagos pela 
Contratante até o 5º dia útil do mês subsequente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  12.364.2061-3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 1º.01.2020 a 31.12.2020 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ, 02.01.2020. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2020.
PROCESSO 003/2020

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ
CPMF- 00.079.350/0001-95
CONTRATADO- CRISTIANO APARECIDO DA SILVA
CNPJ- 35.635.773/0001-29 
CPF/MF- 056.498.586-40
RG: 15357214-PCEMG
END.: RUA SALGADO FILHONº 971-SETOR AEROPORTO-JATAÍ-GO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-Lei nº 8.666/93, Artº 24, Inciso 2 e 
Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018 que altera os valores de 
Licitação, e portanto o presente contrato fica como DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.

DO OBJETO: Serviços de Jardinagem.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: Valor total do contrato é 
de R$ 12.480,00-(doze mil, quatrocentos e oitenta reais)sendo R$ 
1.040,00-(Hum mil e quarenta reais) mensais, que serão pagos pela 
Contratante até o 5º dia útil do mês subsequente.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  12.364.2061-3.3.90.39.00
VIGÊNCIA: 1º.01.2020 a 31.12.2020 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ, 02.01.2020. 

          TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PREÇOS 

Processo nº 002/2020

O Presidente da Fundação Educacional de Jataí, Estado de 
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Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
Embasado no artº 25, II e § 1º da Lei 8.666/93, e:

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de prestação de 
serviços técnicos contábil e financeiro;

CONSIDERANDO a complexidade e grau de exigência que são 
impostas pela legislação aplicável aos gestores municipais e pelos 
organismos fiscalizadores, quanto às obrigações de prestação 
de contas da aplicação de recursos públicos e cumprimento da 
legislação vigente, principalmente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das instruções normativas do TCM;

CONSIDERANDO que os procedimentos de controle exigem visão 
aliada à experiência e qualificação técnica profissional, responsável 
pelo assessoramento à Fundação Educacional de Jataí;

CONSIDERANDO a impossibilidade de mensuração e fixação de 
critérios objetivos quanto à capacidade de trabalho, confiabilidade, 
responsabilidade do profissional, notoriedade e eficiência no 
campo da contabilidade pública, orientação técnica ao ordenador 
da despesa, orçamentação adequada e própria, formalização de 
procedimentos de prestação de contas segundo os inumeráveis 
regramentos impostos aos órgãos públicos;

RECONHECENDO a notoriedade profissional da Senhora DIVINA 
FERREIRA SILVA COSTA, devidamente inscrita no CRC nº 6231, face 
aos relevantes serviços prestados pela mesma à FEJ durante 27 
anos;

CONSIDERANDO finalmente o que dispõe o artº 25, inciso II, c/c 
artº 26, § único, inciso II da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores e o artº 17, item IV da Instrução 
Normativa IN 0015/2012, de 07.11.2012 do TCM

R E S O L V E 

1º.- Fica declarada a inexigibilidade de licitação para realização de 
procedimento licitatório para obtenção de serviços Técnicos de 
assessoria contábil, para a Fundação Educacional de Jataí, durante 
o período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

2º.- Reconhecendo à competência, idoneidade e notoriedade 
técnica e profissional, fica autorizada a contratação da profissional 
DIVINA FERREIRA SILVA COSTA, observados os regramentos leais e 
de preços vigentes desta natureza.

3º.- Este termo entrará em vigor nesta data.

Jataí, 02 de janeiro de 2020.

Christiano de Oliveira e Silva
Presidente da FEJ

 

DISPENSAS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
  
Processo nº 001/2020.

O Presidente da Fundação Educacional de Jataí, Estado de 

Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
Embasado no artº 24,inciso II   da Lei 8.666/93, e Decreto Nº 
9412/2018 de 19,06,2018.

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de prestação de 
Serviços de Apoio Administrativo;

CONSIDERANDO a complexidade e grau de exigência que são 
impostas pela legislação aplicável aos gestores municipais e pelos 
organismos fiscalizadores, quanto às obrigações de prestação 
de contas da aplicação de recursos públicos e cumprimento da 
legislação vigente, principalmente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das instruções normativas do TCM;

CONSIDERANDO que os procedimentos de controle exigem visão 
aliada à experiência e qualificação  profissional, responsável pelo 
Gerenciamento à Fundação Educacional de Jataí;

CONSIDERANDO a impossibilidade de mensuração e fixação de 
critérios objetivos quanto à capacidade de trabalho, confiabilidade, 
responsabilidade do contratado;

RECONHECENDO a experiência  profissional de ITAMAR BATISTA 
CORDEIRO,  face aos relevantes serviços prestados na sua função;
CONSIDERANDO finalmente o que dispõe o artº 24, inciso II,  da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e o artº 17, item IV da Instrução Normativa IN 0015/2012, de 
07.11.2012 do TCM, e Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018.

R E S O L V E

1º.- Fica declarada a dispensa de licitação para realização de 
procedimento licitatório para obtenção de serviços  de Apoio 
Administrativo , para a Fundação Educacional de Jataí, no período 
de 01.01.2020 a 30.06.2020. 

2º.- Reconhecendo à competência, idoneidade e notoriedade   
profissional, fica autorizada a contratação de  ITAMAR BATISTA 
CORDDEIRO,  observados os regramentos leais e de preços vigentes 
desta natureza.

3º.- Este termo entrará em vigor nesta data.

Jataí, 06 de janeiro de 2020.

Christiano de Oliveira e Silva
Presidente da FEJ

_____________________________________________________

  TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
  
Processo nº 005/2020.

O Presidente da Fundação Educacional de Jataí, Estado de 
Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
Embasado no artº 24,inciso II   da Lei 8.666/93, e Decreton 
Nº 9412/2018 de 19,06,2018.

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORA A LAZER,

CONSIDERANDO a complexidade e grau de exigência que são 
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impostas pela legislação aplicável aos gestores municipais e pelos 
organismos fiscalizadores, quanto às obrigações de prestação 
de contas da aplicação de recursos públicos e cumprimento da 
legislação vigente, principalmente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das instruções normativas do TCM;

CONSIDERANDO que os procedimentos de controle exigem visão 
aliada à experiência e qualificação  profissional, responsável pelo 
Gerenciamento à Fundação Educacional de Jataí;

CONSIDERANDO a impossibilidade de mensuração e fixação de 
critérios objetivos quanto à capacidade de trabalho, confiabilidade, 
responsabilidade do contratado;

RECONHECENDO a experiência  profissional de  HENRIQUE NUNES 
BARBOSA,  face aos  serviços prestados,

CONSIDERANDO finalmente o que dispõe o artº 24, inciso II,  da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e o artº 17, item IV da Instrução Normativa IN 0015/2012, de 
07.11.2012 do TCM, e Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018.

R E S O L V E

1º.- Fica declarada a dispensa de licitação para realização de 
procedimento licitatório para obtenção de locação de IMPRESSORA 
A LAZER, no período de 1º.01.2020 a 31.12.2020. 

2º.- Reconhecendo à competência, idoneidade e notoriedade   
profissional, fica autorizada a contratação da empresa  HENRIQUE 
NUNES BARBOSA,  observados os regramentos leais e de preços 
vigentes desta natureza.

3º.- Este termo entrará em vigor nesta data.

Jataí, 06 de janeiro de 2020.

Christiano de Oliveira e Silva
Presidente da FEJ

_____________________________________________________

   TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
  
Processo nº 004/2020.

O Presidente da Fundação Educacional de Jataí, Estado de 
Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
Embasado no artº 24,inciso II   da Lei 8.666/93, e Decreto Nº 
9412/2018 de 19,06,2018.

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de prestação de 
Serviços de Diarista-Limpeza;

CONSIDERANDO a complexidade e grau de exigência que são 
impostas pela legislação aplicável aos gestores municipais e pelos 
organismos fiscalizadores, quanto às obrigações de prestação 
de contas da aplicação de recursos públicos e cumprimento da 
legislação vigente, principalmente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das instruções normativas do TCM;

CONSIDERANDO que os procedimentos de controle exigem visão 
aliada à experiência e qualificação  profissional, responsável pelo 

Gerenciamento à Fundação Educacional de Jataí;

CONSIDERANDO a impossibilidade de mensuração e fixação de 
critérios objetivos quanto à capacidade de trabalho, confiabilidade, 
responsabilidade do contratado;

RECONHECENDO a experiência  profissional de  CRISTINA 
APARECIDA DA SILVA,  face aos  serviços prestados na sua função;
CONSIDERANDO finalmente o que dispõe o artº 24, inciso II,  da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e o artº 17, item IV da Instrução Normativa IN 0015/2012, de 
07.11.2012 do TCM, e Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018.

R E S O L V E

1º.- Fica declarada a dispensa de licitação para realização de 
procedimento licitatório para obtenção de serviços  de Diarista-
Limpeza , para a Fundação Educacional de Jataí, no período de 
1º.01.2020 a 31.12.2020. 

2º.- Reconhecendo à competência, idoneidade e notoriedade   
profissional, fica autorizada a contratação da empresa  CRISTINA  
APARECIDA  DA SILVA,  observados os regramentos leais e de 
preços vigentes desta natureza.

3º.- Este termo entrará em vigor nesta data.

Jataí, 02 de janeiro de 2020.

Christiano de Oliveira e Silva
Presidente da FEJ

_____________________________________________________

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
  
Processo nº 003/2020.

O Presidente da Fundação Educacional de Jataí, Estado de 
Goiás, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, 
Embasado no artº 24,inciso II   da Lei 8.666/93, e Decreto Nº 
9412/2018 de 19,06,2018.

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de prestação de 
Serviços de Jardinagem;

CONSIDERANDO a complexidade e grau de exigência que são 
impostas pela legislação aplicável aos gestores municipais e pelos 
organismos fiscalizadores, quanto às obrigações de prestação 
de contas da aplicação de recursos públicos e cumprimento da 
legislação vigente, principalmente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das instruções normativas do TCM;

CONSIDERANDO que os procedimentos de controle exigem visão 
aliada à experiência e qualificação  profissional, responsável pelo 
Gerenciamento à Fundação Educacional de Jataí;

CONSIDERANDO a impossibilidade de mensuração e fixação de 
critérios objetivos quanto à capacidade de trabalho, confiabilidade, 
responsabilidade do contratado;

RECONHECENDO a experiência  profissional de  CRISTIANO 
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APARECIDO DA SILVA,  face aos  serviços prestados na sua função;
CONSIDERANDO finalmente o que dispõe o artº 24, inciso II,  da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e o artº 17, item IV da Instrução Normativa IN 0015/2012, de 
07.11.2012 do TCM, e Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018.

R E S O L V E

1º.- Fica declarada a dispensa de licitação para realização de 
procedimento licitatório para obtenção de serviços  de Jardinagem 
, para a Fundação Educacional de Jataí, no período de 1º.01.2020 
a 31.12.2020. 

2º.- Reconhecendo à competência, idoneidade e notoriedade   
profissional, fica autorizada a contratação da empresa  CRISTIANO 
APARECIDO DA SILVA,  observados os regramentos leais e de preços 
vigentes desta natureza.

3º.- Este termo entrará em vigor nesta data.

Jataí, 02 de janeiro de 2020.

Christiano de Oliveira e Silva
Presidente da FE

Superintendência de Comunicação


