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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 04

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W 20L.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modifi cações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do arti go 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de óleo 
lubrifi cante 10W 20L, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

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

CONSIDERANDO que a solicitação para aquisição de óleo 
lubrifi cante 10W 20L para a máquina de pintura viária, devido 
ao rompimento de uma mangueira onde ocasionou o vazamento 
de parte do óleo, sendo assim necessário a reposição do referido 
óleo para o funcionamento da máquina. Vale ressaltar que 
essa máquina auxilia na construção de rotatórias, lombadas e 
depressões (redutor de velocidade), aquisição está registrada no 
processo administrati vo nº 1.708/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de óleo lubrifi cante 
10W 20L, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 600,00 (seiscentos reais). Conforme segue: 
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FORNECEDOR CONTRATADO: AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS 
CNPJ: 35.262.463/0001-06

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

75763 1 1 GL Óleo lubrifi cantes 
10W 20L

600,00 600,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

600,00

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

Jataí, 21 de janeiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 02

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

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modifi cações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do arti go 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

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

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

CONSIDERANDO que a solicitação de serviços mecânicos 
especializados visando atender GM prisma placa: NWA-1365, pois 
o mesmo vem apresentado barulho na suspensão. O mesmo foi 
levado a uma ofi cina mecânica onde foi constatado que após a 
análise de um profi ssional (mecânico), percebeu a necessidade de 
reparos na parte de suspensão do referido veículo, no intuito de 
manter o veículo em perfeito estado de funcionamento, aquisição 
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está registrada no processo administrativo nº 1.721/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento em serviços mecânicos 
especializados, para atender a Superintendência Municipal de 
Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). Conforme 
segue: 

 
FORNECEDOR CONTRATADO: AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS 

CNPJ: 35.262.463/0001-06

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

197931 1 1 SV Serviço de 
manutenção em 
veículo 

490,00 490,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

490,00

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

Jataí, 21 de janeiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 03

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

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

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

CONSIDERANDO que a empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.329.564/0001-26 apresentou 

orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a solicitação de serviço de um profissional 
eletricista veicular, pois Camionete utilizada pelo Departamento 
de Sinalização Viária vem apresentando problemas na partida do 
motor. Devido a este fato verificou a necessidade de procurar o 
profissional especializado (eletricista), o qual constatou que havia 
defeitos na bateria, chicote e no relê de partida, sendo necessário 
a mão de obra para efetuar os referidos reparos, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 1.675/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento em serviços elétricos 
em veículo, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA, com endereço 
na Rua Tiradentes, nº 22, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 115,00 (cento e quinze reais). Conforme segue: 

 
FORNECEDOR CONTRATADO: ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA 

CNPJ: 10.329.564/0001-26

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

46033 1 1 SV Serviço de 
instalação 

115,00 115,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

115,00

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

Jataí, 21 de janeiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 06

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE CABO MULTIPLEXADO 2X16MM ALUMINIO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
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contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de cabo 
multiplexado 2x16mm alumínio, por meio da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo.

CONSIDERANDO que a empresa GAIARDO & SACHERTT LTDA - 
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.720.249/0001-05 apresentou 
orçamento de menor preço, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação do material para ser feito a rede 
elétrica e de iluminação do Cemitério Municipal Bom Pastor, que 
se encontra no momento sem a mesma no momento, o que vem 
causando transtornos aos Sepultamentos que são realizados no 
início da noite. Além do mais esta fiação visar atender a equipe de 
manutenção do local, para ligar a betoneira furadeira entre outros 
equipamentos utilizados pelo mesmos, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 567/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no fornecimento de cabo multiplexado 
2x16mm alumínio, para atender a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Urbanismo.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa GAIARDO & SACHERTT LTDA - EPP, com endereço na 
Avenida Goiás, n° 2.684, Setor Centro, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais). Conforme 
segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: GAIARDO & SACHERTI LTDA - EPP
CNPJ: 02.720.249/0001-05

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

251582 1   260   MT Cabo 
multiplexado 
2x16mm 
alumínio

3,40 884,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

884,00

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

Jataí, 20 de janeiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 01

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE MÁQUINA CALANDRA E SUAS MATRIZES.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de máquina 
Calandra e suas e suas matrizes, por meio da Superintendência 
Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa VINICIUS EDUARDO DE OLIVEIRA 
DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.581.718/0001-78 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição da máquina Calandra e suas 
matrizes, que são acessórios para confecção de gabarito que 
servirá para montagem de placas de sinalização. Considerando 
que o uso deste equipamento reduz o tempo de montagem das 
referidas placas, evitando assim a contratação de uma empresa 
para realização dos serviços, trazendo uma economia aos cofres 
Públicos, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
47.810/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de máquina Calandra e 
suas e suas matrizes, para atender a Superintendência Municipal 
de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa VINICIUS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com 
endereço na Alameda Flamboyant, nº 131, Conjunto Rio Claro III, 
Jataí-GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado 
pela mesma, com um valor total de R$ 8.100,00 (oito mil e cem 
reais). Conforme segue: 

 
FORNECEDOR CONTRATADO: VINICIUS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA 

CNPJ: 33.581.718/0001-78

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

205953 1 1 UN Calandra de perfil 
monofásico 220V 
2CV c/ matriz 
20mm

7.100,00 7.100,00

214854 2 1 UN Matriz Calandra 
30mm

500,00 500,00



Ano 8 | 1626ª Edição | Vigência: 27/01/2020 PAG. 4DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

214855 3 1 UN Matriz Calandra 
3/4

500,00 500,00

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

Jataí, 06 de janeiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 01

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 8MM.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de vidro 
temperado 8mm, por meio da Fundo Municipal do Meio Ambiente.

CONSIDERANDO que a empresa ANDREYNA CARVALHO FRANCO, 
inscrita no CNPJ sob o nº 18.712.719/0001-10 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de vidro temperado 8mm para 
a realização de reparos na porta do Gabinete do Secretário da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, visto que 
anterior quebrou sendo necessário a troca. Considerando que a 
sala conta com uma porta improvisada onde pode ser facilmente 
aberta por falta do vidro, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 127/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratar 
empresa especializada no fornecimento de vidro temperado 8mm, 
para atender a Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ANDREYNA CARVALHO FRANCO, com endereço na Praça 
da Bandeira, nº 163, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: ANDREYNA CARVALHO FRANCO
CNPJ: 18.712.719/0001-10

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

13106 1 1 UN Vidro fumê 
8mm 209x55

450,00 450,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

450,00

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

Jataí, 10 de janeiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

NOTIFICAÇÃO 1313/2020

Maria Eunice de Sousa, CPF: 448.792.451-00, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua 102, Q. 42 L. 14 - Vila Jardim Rio Claro, nesta 
cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de Edificações Municipal, 
Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de área construída – de 
acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1314/2020

Maria Rosa da Costa Assis, CPF: 475.976.231-00, proprietário (a) 
do imóvel situado à Rua Said Abdalla, Q. 41F L. 16 -Vila Fátima, 
nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de Edificações 
Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de área construída 
– de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________



Ano 8 | 1626ª Edição | Vigência: 27/01/2020 PAG. 5DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

NOTIFICAÇÃO 1315/2020

Maria Zaiden - Espolio, CPF: 016.397.141-20, proprietário (a) 
do imóvel situado à Rua Dorival de Carvalho, Q. 05, parte L. 01 
- Centro, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de 
Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1316/2020

Marcelo Ribeiro de Lima, CPF: 017.144.181-89, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua A7, Q. 09 L. 29 - Res. Cohacol 5, nesta cidade, 
infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de Edificações Municipal, Art. 
11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de área construída – de acordo 
com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1317/2020

Maria Vieira do Nascimento, CPF: 029.113.431-90, proprietário 
(a) do imóvel situado à Av. Veriano de Oliveira Lima, Q. 22 L. 17 - 
Santa Maria, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de 
Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1318/2020

Monica Leonardi Lombardi, CPF: 530.752.771-34, proprietário 
(a) do imóvel situado à Rua Porangatu, Q. 09 L. 06 - Setor Fabriny, 
nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de Edificações 
Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de área construída 
– de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 

prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1319/2020

Micael de Oliveira Brito, CPF: 962.890.311-04, proprietário (a) 
do imóvel situado à Rua W7, Q. 16 L. 32 - Res. Flamboyant, nesta 
cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de Edificações Municipal, 
Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de área construída – de 
acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1320/2020

Maurino Pereira dos Santos, CPF: 328.673.364-49, proprietário (a) 
do imóvel situado à Rua César de Almeida Melo, Q. 28 L. 17 - Res. 
N. Sra. de Fátima, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código 
de Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1321/2020

Marcos Moraes Freitas, CPF: 433.646.911-34, proprietário (a) 
do imóvel situado à Rua Benjamin Constant, Q. 17 L. 01 - Setor 
Santa Maria, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de 
Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
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_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1322/2020

Célio Henrique Rodrigues Santos, CPF: 700.995.091-13, 
proprietário (a) do imóvel situado à Rua PS07, Q. 08 L. 12 - Portal 
do Sol 2ª Etapa, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código 
de Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1323/2020

Cinthia Costa e Silva, CPF: 971.462.931-49, proprietário (a) do 
imóvel situado Rua Voluntários da Pátria, Q. 03F L. 14 - Vila Fátima, 
nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de Edificações 
Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de área construída 
– de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1324/2020

Cilas Vieira, CPF: 753.505.136-72, proprietário (a) do imóvel 
situado à Av. Veriano de Oliveira Lima, q. 03 l. 15 - Samuel Graham, 
nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de Edificações 
Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de área construída 
– de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1325/2020

Carlos Silva Pinto, CPF: 953.394.931-72, proprietário (a) do 
imóvel situado à Rua Miranda de Carvalho, Q. 09 parte L. 13 - 

Setor Antena, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de 
Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1326/2020

Cláudia Cristina da Silva Pereira, CPF: 039.651.111-24, proprietário 
(a) do imóvel situado à Av. Leomar Ferreira de Melo, Q. D L. 04 - 
Vila Brasília, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de 
Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1327/2020

Antonio José Vieira, CPF: 324.555.341-20, proprietário (a) do 
imóvel situado à Alameda Rua Dr. Plinio Camargo, Q. 23 L. 1 2- 
Santo Antonio, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código 
de Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1328/2020

Abadson Lima de Souza, CPF: 027.113.031-87, proprietário (a) 
do imóvel situado à Alameda dos Ipês, Q. 01 L. 25 - Residencial 
das Brisas, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de 
Edificações Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de 
área construída – de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
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previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099
_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO 1329/2020

Ana Isabel Zaiden de Carvalho, CPF: 818.943.171-49, proprietário 
(a) do imóvel situado à Rua Benjamin Constant, Q. 5 L. 15B - Centro, 
nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.067/10- Código de Edificações 
Municipal, Art. 11 -  Valor da multa R$: 45,76/m² de área construída 
– de acordo com a tabela do Art. 123.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, e em um 
prazo máximo de 02 dias, contados a partir da data da publicação 
do edital, providenciar a retirada do Alvará de Construção. O não 
atendimento desta notificação poderá implicar em penalidades 
previstas em leis, tais como multa e demais sanções cabíveis.

AMARILDO V. MOREIRA JR.
Fiscal de Edificações e Loteamentos I

Mat. 10.099

RESOLUÇÕES

Resolução nº 28/2019- CMS  
                             

  Jataí, 18 de dezembro de 2019.
                                                                          

O plenário do Conselho Municipal de Saúde do 
município de Jataí, em sua reunião extraordinária 
do mês de dezembro, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis 8.080 
de 19/09/90, Lei nº 8.142/90 – Lei Orgânica da Saúde, 
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 considerando:

1. o disposto no art. 59 do Decreto-lei nº 5452/1943 acerca de 
horas extras e banco de horas; 
2. o disposto no art. 23 da lei 8.080/1990 e art. 142 da lei 1.3097/2015 
que permite a participação direta ou indireta, inclusive controle, de 
empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde;
3. as disposições gerais da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4. a Lei Complementar nº 101/2012 que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 
e dá outras providências;
5. a Decisão TCU nº 656/1995 – Plenário 06/12/1995 que responder 
à Autoridade Consulente que, na falta de regulamentação 
específica da matéria tratada no art. 230 da Lei nº 8.112/90, os 
órgãos/entidades dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo 
poderão, a seu critério, adotar sistema próprio para a prestação 
de serviços de assistência complementar à saúde dos servidores, 
inclusive o de credenciamento de profissionais e instituições 
médico-hospitalares, com fulcro no art. 25 da Lei nº 8.666/93, 
observados os princípios básicos da administração pública;
6. o definido no Acórdão TCM/GO AC-CON N.º 00016/2015 – 
TCMGO – PLENO, que não autoriza à publicação de lei municipal 

concedendo adicional de insalubridade aos contratados pelo 
município mediante credenciamento, tampouco estender-lhes 
direitos como a concessão de férias e décimo terceiro salário 
proporcional, equiparando-os aos servidores públicos efetivos, 
sob pena de desvirtuamento e descaracterização da prestação 
de serviços contratados e, ainda, de restar configurada a burla ao 
concurso público;
7. a Instrução Normativa nº 007/2016 – TCM/GO que orienta os 
Municípios goianos sobre o credenciamento de prestadores de 
serviços de saúde e médicos para a prestação complementar de 
serviços públicos de saúde;
8. a Instrução Normativa nº 001/2017 – TCM/GO que Altera a 
Instrução Normativa IN n° 007/16.
9. a Portaria de Consolidação Nº 01/2017 que consolida as normas 
sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e 
o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
10. a Portaria de Consolidação Nº 02/2017 que consolida as normas 
sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;
11. a Portaria de Consolidação nº 03/2017 que consolida as normas 
sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
12. a Portaria de Consolidação Nº 04/2017 normas sobre os 
sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde;
13. a Portaria de Consolidação nº 06/2017 que consolida as 
normas sobre o financiamento dos recursos federais para as ações 
e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar com ressalvas a minuta do Edital de Credenciamento 
nº 001/2019.
Parágrafo único - As ressalvas a que se refere o caput, são:

a) Retirar o profissional técnico de higiene dental do 
rol de profissões estabelecidas no item 1.1.1 visto que 
não há previsão de remuneração desta categoria nos 
quadros do Anexo IV;
b) Referente ao item 7.3 do edital e parágrafo u) do item 
6.4 do Anexo III referente à minuta do contrato, retirar 
o trecho que informa que o servidor contratado não 
fará jus ao “abono de faltas” por falta de apresentação 
pela gestão da secretaria da saúde, de base legal ou 
normativa  justifique sua manutenção;
c) Referente ao item 7.6 do edital e parágrafo y) do 
item 6.4 do Anexo III referente à minuta do contrato, 
a plenária solicita que seja apresentada detalhamento 
das regras de utilização do banco de horas observando 
o previsto no art. 59 do Decreto-lei nº 5452/1943 acerca 
de horas extras e banco de horas; 
d) Referente ao serviço profissional do enfermeiro 
previsto no Anexo IV, acrescentar a previsão de 30 
horas para o serviço de urgência/emergência na tabela 
de valores conforme previsto na Tabela de função, 
requisitos e atribuições; e acrescentar a previsão de 
30 horas para Unidade Básica de Saúde na Tabela de 
função, requisitos e atribuições conforme previsto na 
tabela de valores. 

Art 2º 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
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HOMOLOGO a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 
28/2019, 18/12/2019 nos termos da legislação vigente.
Jataí, 18 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019 
_____________________________________________________

Resolução nº 29/2019- CMS                               

  Jataí, 18 de dezembro de 2019.
                                                                          
O plenário do Conselho Municipal de Saúde do município de 
Jataí, em sua reunião extraordinária do mês de dezembro, no uso 
de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelas 
Leis 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142/90 – Lei Orgânica da Saúde, 
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 considerando:

1. o disposto no art. 23 da lei 8.080/1990 e art. 142 da lei 1.3097/2015 
que permite a participação direta ou indireta, inclusive controle, de 
empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde;
2. as disposições gerais da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;
3. a Lei Complementar nº 101/2012 que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 
e dá outras providências;
4. a Decisão TCU nº 656/1995 – Plenário 06/12/1995 que responder 
à Autoridade Consulente que, na falta de regulamentação 
específica da matéria tratada no art. 230 da Lei nº 8.112/90, os 
órgãos/entidades dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo 
poderão, a seu critério, adotar sistema próprio para a prestação 
de serviços de assistência complementar à saúde dos servidores, 
inclusive o de credenciamento de profissionais e instituições 
médico-hospitalares, com fulcro no art. 25 da Lei nº 8.666/93, 
observados os princípios básicos da administração pública;
5. a Instrução Normativa nº 007/2016 – TCM/GO que orienta os 
Municípios goianos sobre o credenciamento de prestadores de 
serviços de saúde e médicos para a prestação complementar de 
serviços públicos de saúde;
6. a Instrução Normativa nº 001/2017 – TCM/GO que Altera a 
Instrução Normativa IN n° 007/16.
7. a Portaria de Consolidação Nº 01/2017 que consolida as normas 
sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e 
o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
8. a Portaria de Consolidação Nº 02/2017 que consolida as normas 
sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;
9. a Portaria de Consolidação nº 03/2017 que consolida as normas 
sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
10. a Portaria de Consolidação Nº 04/2017 normas sobre os 
sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde;
11. a Portaria de Consolidação nº 06/2017 que consolida as 
normas sobre o financiamento dos recursos federais para as ações 
e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a minuta do Edital de Credenciamento nº 
002/2019.

Art 2º 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

HOMOLOGO a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 
28/2019, 18/12/2019 nos termos da legislação vigente.
Jataí, 18 de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO
 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI-GO, torna público que 
foi efetuado o 1º aditivo de prazo do contrato nº 1147/2018, 
Tomada de Preços nº 018/2018 - para execução de construção da 
obra do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS AD 
III), tendo como contratada a empresa R & D ENGENHARIA LTDA 
– CNPJ: 28.092.117/0001-61, pelo período de mais 120 (cento e 
vinte) dias, a partir de 18/02/2020, com término em 17/06/2020.

Município de Jataí, 22 de janeiro de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO Nº 14/2020

PROCESSO: 26787/2019
ASSUNTO: BAIXA DE INSCRIÇÃO
CONTRIBUINTE: KATIA APOLINARIO DE SOUZA

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:
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Fica notificado o(a) contribuinte KATIA APOLINARIO DE SOUZA, 
inscrito no  CPF sob o nº 756.168.311-15, 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 nº 14/2020 
- GSF, que o seu intento foi DEFERIDO, porém existem DÉBITOS 
PENDENTES anteriores a data da baixa de inscrição, para serem 
negociados. 

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos vinte e sete dias do mês de 
janeiro do ano de dois mil e vinte (27/01/2020).

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

-Contencioso Fiscal-

Superintendência de Comunicação


