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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

 O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI-GO, torna público que 
foi efetuado aditivo de prazo do contrato nº 937/2018 (FMS), do 
processo de Pregão Presencial n° 102/2018, para contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, 
dos equipamentos médicos hospitalares e correlatos, do hospital 
das clínicas, upa e unidades de saúde, de forma integrada, para 
atender à Administração Pública Municipal Direta (Fundo Municipal 
de Saúde de Jataí GO) tendo como contratada a empresa MEDY 
HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI-EPP, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o n.º  24.620.109/0001-90, pelo período de mais 
180 (cento e oitenta) dias a contar de 01/01/2020 findando-se, 
portanto, em 30/06/2020 ou até que seja concluído novo certame 
licitatório. 

Município de Jataí, 26 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 624/2019
PROCESSO: 30044/2019
ASSUNTO: REMISSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
CONTRIBUINTE: SILVANA APARECIDA FERREIRA

 Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado 
pelo Setor de Contencioso Fiscal, e Correios que fizeram várias 
tentativas para entrega da notificação supra, não obtendo sucesso.
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos 
os meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

 RESOLVE:

 Fica notificado o(a) contribuinte SILVANA APARECIDA FERREIRA, 
inscrito no  CPF sob o nº 008.147.071-14, 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 Acórdão nº 352/2019 -JRF, 
que o seu intento foi DEFERIDO. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dez dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e dezenove (10/12/2019).

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

Contencioso Fiscal
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Processo nº 1233/2020.
Interessado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
Pregão Presencial nº 146/2019 

DESPACHO

   Veio a conhecimento desta Secretaria, 
                                a solicitação de troca de marca do 
                                seguinte item:

Item 202 - Diclofenaco de Sódio 75mg Injetável, Ref. Tipo = Voltarem 
ou equivalente., todos de 1ª qualidade, embalagens intactas, 
deverão constar data da fabricação, validade e número do lote 
do produto validade mínima de 06 meses na data da entrega, da 
marca Farmace para a marca Hypofarma, sem qualquer alteração 
de qualidade e sem qualquer prejuízo para este órgão.

O pedido formulado pela referida empresa apresenta os 
documentos comprovadores para suas pretensões, logo, aparenta 
justificada a solicitação de troca de marca.

 Ademais, o pedido acima foi aceito conforme documento emitido 
por Mariana Prado de Morais (Farmacêutica) e do Sr. Jeovane 
Martins de Sousa Filho (Diretor Farmácia Hospitalar HCSC), 
que avaliou e avalizou a possibilidade financeira, econômica e 
viabilidade técnica do pedido de troca de marca. 

Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a devida 
regularização da situação de entrega, devendo ser regularizada o 
cadastro das marcas nas ordens de fornecimento.

Nestes termos, visto a espera dos pacientes na rede municipal 
de saúde, opinamos pela concessão do prazo de 05 (cinco) dias 
corridos para que a empresa regularize a situação perante a 
administração, sob pena de ser penalizada com multa diária sobre 
o prazo acima estipulado.

                       Jataí, 15 de janeiro de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
     Gestor do FMS

ERRATA DE PUBLICAÇÃO - DECRETO N° 3.614/2020

O Decreto nº 3.614, de 13 de janeiro de 2020, foi publicado em 13 
de janeiro de 2020, com um erro material de digitação.

ADITIVOS
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ONDE SE LÊ:

RICARDO DE ASSIS MORAIS
(Procurador Geral Substituto) – Primeiro Secretário.

LEIA-SE:

RICARDO DE ASSIS MORAIS
(Procurador Geral) – Primeiro Secretário.

VINICÍUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
PARA ELEIÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMAM 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente, por meio do seu 
presidente, o Sr. Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 
com a Lei 2.047/98 e decreto n.º 959/2010, torna público que 
as inscrições de nomes para a eleição do cargo de Secretário 
Executivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMMAM 
encontram-se abertas até o dia 18 de fevereiro data da realização 
da Assembleia para a eleição do Secretário.
A forma de escolha dos representantes respeitará os seguintes 
procedimentos:
Art. 1º - A Secretaria Executiva do COMMAM será exercida por 
um de seus membros, eleito em Assembleia Geral do colegiado, 
pela maioria simples de votos de seus integrantes à reunião para o 
período de 02(dois) anos, permitida sua recondução.  
Art. 2º - Poderão candidatar-se ao cargo todos os conselheiros 
titulares do COMMAM, sendo que as inscrições deverão ser feitas 
perante a SEMMA, em horário comercial.
Art. 3º - A eleição realizar-se-á em Assembleia Extraordinária, no 
dia 18/02/2020, às 8:00 horas, por escrutínio secreto, podendo 
votar todos os seus membros (titulares ou suplentes) presentes à 
reunião, ficando claro que cada entidade representante terá direito 
a 01(um) único voto. 
Art. 4º - Em caso de ocorrer empate entre os candidatos, será 
considerado eleito aquele que for mais velho. 
Art. 5º - Compete ao Secretário Executivo do COMMAM:
 I – secretariar as reuniões, redigir as atas e apresentá-las nas 
reuniões subsequentes para aprovação;
II – providenciar a redação e expedição das correspondências;
III – redigir relatórios anuais, comunicados e outros documentos 
mediante a aprovação do Presidente;
IV – manter atualizado um arquivo de documentos e 
correspondências;
V – solicitar à Prefeitura Municipal, ouvido o Presidente, os meios 
administrativos necessários ao funcionamento do COMMAM; 
VI – apresentar a prestação de contas do COMMAM ao Prefeito 
Municipal;
VII – apresentar ao Presidente a listagem  dos trabalhos 
desenvolvidos, anualmente, pelo COMMAM; 
VIII – realizar outras tarefas de interesse do COMMAM, quando 
determinadas pelo presidente;

IX – fazer publicar num jornal de circulação no município, todas 
as deliberações do COMMAM, inclusive as convocações para suas 
reuniões, com as respectivas pautas.
Art. 6º - A função do Secretário Executivo do COMMAM será 
considerada como atividade de relevante serviço à comunidade e 
ao município e será exercido sem remuneração. 
Art. 7º A Assembleia Extraordinária Deliberativa ocorrerá na 
SEMMA.
Jataí – GO, 16 de janeiro de 2020. 

THIAGO SILVA OLIVEIRA
Portaria SGP 901 / 2020

Secretário Interino da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo

SMMA – Avenida 31 de maio n° 1042 
Setor Epaminondas I – Jataí/ GO 

Contato: (64) 3632-4064

Superintendência de Comunicação


