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PORTARIA SGP Nº. 059.                                    

 JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Prorroga recepção de servidor que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, nos usos de 
suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a cessão efetuada pelo Município de Bom 
Jardim de Goiás, Estado de Goiás, de servidor ocupante do seu 
quadro efeti vo de pessoal para este Município, com ônus para o 
requisitante;

CONSIDERANDO a opção do Servidor pela percepção de sua 
remuneração do cargo de origem, esta permiti da pelo sistema 
normati vo vigente;

CONSIDERANDO que o Servidor ocupa o cargo de provimento 
efeti vo de Motorista;

CONSIDERANDO que a cessão é feita pelo período de 01 de janeiro 
de 2020 a 31 de dezembro de 2020;

RESOLVE
 
I – PRORROGAR a recepção do servidor AGUINALDO ALVES 
TEIXEIRA, passando a mesma a ter como marco fi nal a data de 31 
de dezembro de 2020, mantendo-se os demais aspetos funcionais 
do Servidor estabelecidos pela Portaria SGP nº. 023, de 07 de 
janeiro de 2019.

II – RETIFICAR o item V da Portaria SGP nº. 023, de 07 de janeiro de 
2019, passando o meso a ter a seguinte redação:

V – FIXAR a remuneração bruta do Servidor no patamar de 
R$ 1.863,00 (hum mil oitocentos e sessenta e três reais), esta 
compreendida pelo somatório do valor de R$ 1.620,00 (Hum mil, 
seiscentos e vinte reais) derivado da jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais e do valor referente a quinquênios de R$ 243,00 
(duzentos e quarenta e três reais).

III – RETROAGIR os efeitos reti fi cadores do item II desta Portaria 
para a data de 01 de janeiro de 2019.

IV – Esta Portaria SGP nº 059/2020 entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo 
os seus efeitos, salvo o item III deste ato administrati vo, para a data 
de 01 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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PORTARIA SGP Nº. 061.                                             

JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidor que se nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Nomeado por 
meio do Procedimento Administrati vo nº. 3.448, de 24 de janeiro 
de 2020;

CONSIDERANDO os termos do inciso VI do arti go 119 e do I do 
parágrafo primeiro do arti go 120, ambos da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a Sra. LUDMILLA  MAGALHÃES SILVA 
do cargo de provimento efeti vo de AUXILIAR DE ATIVIDADES 
EDUCATIVAS.

II – DECLARAR a vacância do cargo retromencionado, abrindo-se, 
pois, a vaga do respecti vo cargo.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 24.01.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 062.                                             

JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidor que se nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Nomeado por 
meio do Procedimento Administrati vo nº. 3.744, de 28 de janeiro 
de 2020;

CONSIDERANDO os termos do inciso VI do arti go 119 e do I do 
parágrafo primeiro do arti go 120, ambos da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90;

RESOLVE
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I – EXONERAR, a pedido, a Sra. MARA SÍLVIA CABRAL SILVA do 
cargo de provimento efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE 
E ALIMENTAÇÃO.

II – DECLARAR a vacância do cargo retromencionado, abrindo-se, 
pois, a vaga do respectivo cargo.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 27.01.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 063.                                              

JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidor que se nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo Nomeado por 
meio do Procedimento Administrativo nº. 3.750, de 28 de janeiro 
de 2020;

CONSIDERANDO os termos do inciso VI do artigo 119 e do I do 
parágrafo primeiro do artigo 120, ambos da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a Sra. REGINA MARIA DE SOUZA do cargo 
de provimento efetivo de AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS.

II – DECLARAR a vacância do cargo retromencionado, abrindo-se, 
pois, a vaga do respectivo cargo.

III – 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. 052.

JATAÍ, 24 DE JANEIRO DE 2020.

“Nomeia servidores que se identifica 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 a aprovação dos aqui nomeados no Concurso 

Público aberto pelo Edital nº. 001, de 01 de outubro de 2019, isto 
em conformidade com a ordem classificatória;

CONSIDERANDO os termos do artigo 10, do artigo 11, do inciso I 
do artigo 14 e do artigo 15, todos da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90, bem como no artigo 21 e no inciso I do artigo 23, ambos 
da Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/90;

CONSIDERADO que todos os documentos foram devidamente 
apresentados, todas as declarações foram devidamente prestadas 
e todos os requisitos legais foram devidamente preenchidos;

RESOLVE

I – NOMEAR os candidatos abaixo nominados, nos seus respectivos 
cargos.

CARGO AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO
NOMEADOS

MORGANA DE ALMEIDA SIQUEIRA

CARGO AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS
NOMEADOS

TALES HENRIQUE LIMA RIBEIRO

II – DECLARAR, ante as nomeações aqui realizadas, como providos 
os cargos constantes nesta Portaria.

III – DETERMINAR que a posse dos aqui nomeados se dê no prazo 
legal máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste 
ato administrativo, podendo o mesmo ser prorrogado, mediante 
requerimento, por mais 30 (trinta) dias.

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

V – 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. 064.                                                 

JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Concede licença-prêmio à servidora que se nomina e dá outras 
providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio formulado 
pela Servidora e contido no Procedimento Administrativo nº. 
2.759/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
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e as autorizações emanadas de todas as autoridades legalmente 
competentes para a concessão da licença-prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 222 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora LUSIA DE SOUZA SANTOS 
pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 02 de janeiro 
de 2020 e se encerrando na data de 26 de dezembro de 2020, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 
27 de dezembro de 2020, domingo, prorrogando-se tal data para 
28 de dezembro de 2020, segunda-feira, independentemente de 
qualquer notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento da Servidora, isto apenas para os fins de não 
geração de vacância ou abandono de cargo. 

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas para 
que sejam adotados todos os procedimentos necessários para que 
sejam implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02.01.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 065.                          

JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Concede licença-prêmio à servidora que se nomina e dá outras 
providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio formulado 
pela Servidora e contido no Procedimento Administrativo nº. 
1.559/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
e as autorizações emanadas de todas as autoridades legalmente 
competentes para a concessão da licença-prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 141 ao 147 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/07, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora LUIZA MARIA DE 
CARVALHO pelo prazo de 09 (nove) meses, iniciando-se no dia 16 de 
janeiro de 2020 e se encerrando na data de 11 de outubro de 2020, 

devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 
12 de outubro de 2020, segunda-feira, prorrogando-se tal data 
para 13 de outubro de 2020, terça-feira, independentemente de 
qualquer notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso VIII do artigo 43, da Lei 
Ordinária Municipal nº. 2.822/07, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento da Servidora, isto apenas para os fins de não 
geração de vacância ou abandono de cargo. 

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas para 
que sejam adotados todos os procedimentos necessários para que 
sejam implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 16.01.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 068.                                               

JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidora que se menciona e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de exoneração formulado pela 
Servidora por meio do Procedimento Administrativo nº. 3.018, de 
22 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO o teor do inciso II do artigo 3º, do inciso II do artigo 
14, do inciso VI do artigo 119, do inciso I do parágrafo primeiro do 
artigo 120, do inciso I do artigo 121 e do inciso I do artigo 122, 
todos da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora APARECIDA CAMPOS 
DE MORAES OLIVEIRA do cargo de provimento efetivo de 
COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS, símbolo CA-3, passando a 
mesma a não mais pertencer aos quadros funcionais do Executivo 
Municipal e deixando de se revestir da condição de servidora 
pública municipal.

II – DECLARAR a vacância do cargo de Executor Administrativo III, 
abrindo-se, pois, a sua respectiva vaga para novo provimento de 
natureza efetiva.

III – FIXAR os efeitos exoneratórios estabelecidos no item I desta 
Portaria para a data de 22 de janeiro de 2020.

IV – DETERMINAR que seja procedido o acerto rescisório da 
Servidora aqui exonerada, isto nos moldes de praxe.

V – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de 
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Pessoas adote todas as providências cabíveis apara que sejam 
implementadas todas as diretrizes estabelecidas nesta Portaria.

VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

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 comparecerem à esta Gerencia de Contratos, 
com a finalidade de assinarem seu respectivo contrato oriundo do 
PREGÃO nº 009/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

BRUNO ANSELMO PEREIRA DE 
SOUSA - EPP

20.357.353/0001-50 035/2020

MARCOS SOUZA BORGES - ME 24.304.845/0001-39 036/2020

Jataí – GO, 29 de Janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

DECRETO nº 3622/2020, de 16 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 KATHIANNE LIMA SILVA 
GONÇALVES, que exerce o cargo de Psicóloga, para exercer a 
função de Gestora do Termo de Colaboração nº 001/2020; tem por 
objeto a Cooperação técnica e financeira entre o MUNICÍPIO e a 
ENTIDADE para realização de despesas de custeio na manutenção 
do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos, de ambos 
os sexos, em situação de vulnerabilidade ou risco social, com 
diferentes necessidades e graus de dependência, quando 
esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio 
com familiares. 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, Lei 
13.019/2014, 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 
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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 3622 do dia 16/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 16 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3609-A/2020, de 06 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 JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA, 
que exerce o cargo de Gerente de Administração e Finanças, para 
exercer a função de Gestor do Contrato nº 001/2020 - JATAIPREVI; 
consequência da modalidade de licitação tipo DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 01/2020, tem por objeto a contratação de empresa 
com a finalidade de prestação de locação de uso do Sistema 
Gerenciador de Regimes Próprios de Previdência Social, incluído 
serviços de manutenção, treinamento e suporte técnico do sistema 
ao JataíPrev. 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 
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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 3609-A do dia 06/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 06 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS Nº: 002/2020
 
“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LEITURA E REGISTRO MENSAL 
DAS DOSES DE RADIAÇÃO, RECEBIDA PELOS PROFISSIONAIS QUE 
TRABALHAM NAS INSTALAÇÕES DE RX DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
DR. SERAFIM DE CARVALHO.” 
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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);

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí, 
necessita contratar empresa especializada na Prestação de 
Serviços com Leitura e Registro Mensal das Doses de Radiação, 
recebida pelos profissionais que trabalham nas instalações de RX 
do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho;

CONSIDERANDO que a Empresa SAPRA LANDAUER SERVIÇO 
DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA – CNPJ 
50.129.810/0001-36, apresentou proposta de fornecimento com 
orçamento inferior ao previsto na legislação pertinente e também 
todas as certidões negativas de débitos dos tributos Municipais, 
Estaduais, da União e trabalhistas;

CONSIDERANDO que a Dosimetria Pessoal é uma medida de 
grande responsabilidade que tem como finalidade, além de 
permitir a determinação do Nível de Doses de radiação recebida 
pelo usuário como decorrência de seu trabalho, também permite 
uma indicação das condições de funcionamento da aparelhagem 
utilizada. Se a dose for elevada, pode indicar maneira incorreta de 
trabalho, instalação com problema de blindagens ou aparelhagem 
defeituosa;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios que 
atendam as demandas dos munícipes, portanto, se faz necessário 
à aquisição dos equipamentos para atender as necessidades de 
proteção dos colaboradores, pacientes e demais pessoas que 
circulam no ambiente hospitalar;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada na Prestação de Serviços com Leitura 
e Registro Mensal das Doses de Radiação, recebida pelos 
profissionais que trabalham nas instalações de RX do Hospital 
das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, para o período de 12 (doze) 
meses, compreendido entre Janeiro a Dezembro de 2020.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção 
Radiológica Ltda, inscrita no CNPJ nº 50.129.810/0001-36, com 
endereço na Rua CID Silva Cesar, nº 600, Jardim Santa Felicia, São 
Carlos - SP, nos termos da proposta de fornecimento apresentado 
pela mesma no valor total de R$ 1.740,00 (um mil e setecentos 
e quarenta reais), sendo pago em 12 (doze) parcelas mensais no 
valor unitário de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).

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

Jataí, 23 de janeiro 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
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 003.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
materiais odontológicos, utilizados em atividades de assistência 
dentária aos integrantes da unidade, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 21.583.470/0001-03, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais odontológicos, 
destina-se ao prosseguimento de atividades inerentes à prestação 
de assistência dentária aos integrantes da unidade, bem como 
de seus respectivos dependentes. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 1.253/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de materiais odontológicos, conforme descrição abaixo, utilizados 
em atividades de assistência dentária aos integrantes da unidade, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. 
Ord.

Quantidade Discriminação Valor 
Unitário

Valor Total

01 01 FIO DE SUTURA 4-20 AG. 2,0 R$ 45,00 R$ 45,00

02 02 SUGADOR DESC. C/40 R$ 6,00 R$ 12,00

03 02 BROCA CIRURG. FG702 R$ 18,00 R$ 36,00

04 02 PINÇA HEMOSTÁTICA 14CM 
CURVA

R$ 42,00 R$ 84,00
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05 04 ALGODÃO ROLETE N. 2 C/ 
100

R$ 4,00 R$ 16,00

06 01 ÁCIDO FOSFÓRICO 37% R$ 7,50 R$ 7,50

07 01 LIMA K FILE 15-40 25MM R$ 35,00 R$ 35,00

08 01 LIMA ENDONDÔNTICA 
21MM 15-40

R$ 35,00 R$ 35,00

TOTAL ........................................ R$ 270,50

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA, com endereço 
à rua Mineiros, n. 1.808, Setor Samuel Graham, Jataí – GO, nos 
termos da proposta de fornecimento, apresentada pela referida 
empresa, com um valor total de R$ 270,50 (duzentos e setenta 
reais e cinquenta centavos).

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.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 006.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
materiais odontológicos, utilizados em atividades de assistência 
dentária aos integrantes da unidade, por intermédio do Fembom 
Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 21.583.470/0001-03, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais odontológicos, 
destina-se ao prosseguimento de atividades inerentes à prestação 
de assistência dentária aos integrantes da unidade, bem como 
de seus respectivos dependentes. A presente contratação está 

registrada no processo administrativo n. 1.930/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de materiais odontológicos, conforme descrição abaixo, utilizados 
em atividades de assistência dentária aos integrantes da unidade, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

N. Ord. Quantidade Discriminação Valor 
Unitário

Valor Total

01 01 PORTA AMALGAMA 
SIMPLES

R$ 56,00 R$ 56,00

02 01 HOLLEMBACK 
ESCULPIDOR

R$ 275,90 R$ 275,90

03 01 MICROBRUSH FINO R$ 13,00 R$ 13,00

04 01 BROCA ALTA ROTAÇÃO 
N. 01

R$ 12,90 R$ 12,90

05 01 BROCA ALTA ROTAÇÃO 
N. 02

R$ 12,90 R$ 12,90

06 01 BROCA ALTA ROTAÇÃO 
N. 03

R$ 13,00 R$ 13,00

07 03 SUGADOR DE SALIVA 
C/40

R$ 5,00 R$ 15,00

08 03 ALGODÃO ROLETE 
C/ 100

R$ 3,80 R$ 11,40

09 01 SELANTE DE 
FOSSULAS E FIS. FL.

R$ 37,00 R$ 37,00

10 01 ÁGUA DESTILADA 5 LT R$ 11,90 R$ 11,90

11 01 FLÚOR GEL 
ACIDULADO TUTTI 
FRUTI

R$ 7,00 R$ 7,00

TOTAL ........................................ R$ 466,00

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA, com endereço 
à rua Mineiros, n. 1.808, Setor Samuel Graham, Jataí – GO, nos 
termos da proposta de fornecimento, apresentada pela referida 
empresa, com um valor total de R$ 466,00 (quatrocentos e 
sessenta e seis reais).

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

Jataí, 15 de janeiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 008.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
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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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º 
BBM, necessita contratar empresa especializada no fornecimento 
de materiais hospitalares, utilizados em atividades de primeiros 
socorros, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 21.583.470/0001-03, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, 
mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais hospitalares de 
primeiros socorros, destina-se ao prosseguimento de atividades 
inerentes ao atendimento de ocorrências envolvendo ações de 
atendimento pré-hospitalar, desenvolvidas pelas guarnições 
operacionais do 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, conforme 
atribuições constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás – CBMGO, insculpidas no art. 125, incisos I, II, III e 
IV da Constituição do Estado de Goiás. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 1.754/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de 36 (TRINTA E SEIS) ALCOOL 70%, utilizados em atividades de 
primeiros socorros, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa DISTRIBUIDORA OLIVEIRA E ASSIS LTDA, com endereço 
à rua Mineiros, n. 1.808, Setor Samuel Graham, Jataí – GO, nos 
termos da proposta de fornecimento, apresentada pela referida 
empresa, com um valor total de R$ 191,88 (cento e noventa e um 
reais e oitenta e oito centavos).

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

Jataí, 15 de janeiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 004.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.”

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 
materiais hidráulicos, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JVL MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁLICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 37.588.878/0001-08, 
apresentou orçamento de menor valor, estando em conformidade 
com a solicitação em pauta, bem como demonstrou regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais hidráulicos, destina-
se a aquisição torneiras e salva registro, visando realização de 
pequenos reparos em banheiros pertencentes ao 13º BBM. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
1.256/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de materiais hidráulicos, conforme relação abaixo, visando atender 
o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM; 

N. Ord. Quantidade Discriminação Valor Unitário Valor Total

01 04 KIT SALVA REG. 
ROSCA N. 00

R$ 33,50 R$ 134,00

02 03 MÓDULO REDUÇÃO 
N. 05

R$ 3,00 R$ 9,00

03 01 MÓDULO REDUÇÃO 
N. 04

R$ 3,00 R$ 3,00

04 05 TORNEIRA 
LAVATÓRIO 
1/2’’X3/4’’

R$ 91,25 R$ 456,25

05 04 ACABAMENTO 
REGISTRO 3/4’’

R$ 31,00 R$ 124,00

SOMA R$ 726,25

DESCONTO R$ 146,25

TOTAL .............................................. R$ 580,00

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa JVL MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA, com 
endereço à rua Itarumã, n. 275, Vila Santa Maria, Jataí – GO, nos 
termos da proposta de fornecimento, apresentada pela referida 
empresa, com um valor total de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta 
reais).

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.
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Jataí, 10 de janeiro de 2020.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 002/2020

PROCESSO: 672/2020

CONTRATADA: Sapra Landauer Serviço de Assessoria e Proteção 
Radiológica Ltda – CNPJ: 50.129.810/0001-36

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviços com Leitura e Registro Mensal das Doses de Radiação, 
recebida pelos profissionais que trabalham nas instalações de RX 
do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho.

Nº DESCRIÇÃO QTD UND SAPRA LANDAUER 
SERVIÇO DE ASSESSORIA 
E PROTEÇÃO 
RADIOLÓGICA LTDA 
CNPJ: 50.129.810/0001-
36

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Prestação de Serviços 
com Leitura e Registro 
Mensal das Doses 
de Radiação de 
Dosímetros.

12 SERV R$ 145,00 R$ 1.740,00

TOTAL R$ 1.740,00

Assinatura: 23/01/2020
Vigência: 31/12/2020
Valor Total: R$ 1.740,00 (um mil e setecentos e quarenta reais).
Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO.
Dotação Orçamentária: 10.122.1039.2078.3.3.90.39.00

AVISOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, avisar a todos interessados que realizará a licitação na 
modalidade pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por 
item, tendo por objeto a contratação de empresa do ramo para 
prestação de serviço no qual dará continuidade nas atividades em 
desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento Socioterritorial 
no Residencial Cidade Jardim II, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 10/02/2020 - 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

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar 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 licenças de uso de softwares, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo, 
que serão instalados nos servidores e desktops da Prefeitura. 
Os produtos devem possuir garantia de atualização das versões 
e suporte técnico pelo prazo contratado de 12 (doze) meses, 
na modalidade de assinatura, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 10/02/2020 - às 13h30min.
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

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar 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 materiais de construção (tintas, thinner, 
solvente, palha de aço, fita crepe, estopa, rolo, pincel, massa 
acrílica, lixa d’água, MDF etc), para atender as necessidades do 
CMEI Sílvia Ferreira de Carvalho, na modalidade de assinatura, 
conforme quantitativo e demais especificações constantes do 
Edital, disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 11/02/2020 - 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

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020
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O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, tendo 
por objeto a aquisição de materiais de construção diversos (tais 
como cimento, piso cerâmico, tintas e outros mais), a serem 
fornecidos sob demanda, destinados à execução dos serviços de 
reforma/manutenção da ESCOLA MUNICIPAL FLÁVIO VILELA, que 
serão executados de forma direta pela Secretaria de Obras (com 
quadro próprio de servidores), conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 11/02/2020 - às 13h30min.
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

_____________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, avisar a todos interessados que realizará a licitação na 
modalidade pregão, na forma presencial, do tipo menor preço 
global, tendo por objeto a contratação de empresa especializada 
no fornecimento de equipamentos, configuração, manutenção 
e suporte técnico para a IMPLANTAR CENTRO INTEGRADO DE 
COMANDO E CONTROLE (CICC) NO MUNICÍPIO DE JATAÍ atendendo 
ao Convênio 891870/2019 do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, conforme quantitativo e demais especificações constantes 
do Edital, disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 12/02/2020 - 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

ANTONIO MANETTA NETO
Pregoeiro

Superintendência de Comunicação


