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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

DECRETO n.º 3615/2020, de 13 de janeiro de 2020.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 
DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor ILTON PEREIRA DO 
NASCIMENTO, que exerce o cargo de Agente de Serviços Gerais II, 
para exercer a função de Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
001/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
nº 005/2020; tem como objeto à eventual e futura aquisição de 
equipamentos ferramentais e EPI’S (equipamento de proteção 
individual), a serem fornecidos sob demanda, destinados ao uso 
dos servidores da Secretaria de Obras em diversas frentes de 
serviços (manutenção de prédios públicos, como pintura, alvenaria, 
elétrica e hidráulica e serviços de serviços de manutenção de vias 
públicas, como tapa buracos e recapeamento asfálticos), que são 
executados de forma direta pela Secretaria (com quadro próprio de 
servidores), de acordo com as demandas que surgirem. Devendo o 
Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios 
e economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :
Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do contrato e o 
substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se de todos os 
meios possíveis para diligenciar, pronta e tempestivamente, a fim 
de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior imediato, 
acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou impossibilidade de 
cumprimento de suas obrigações, com identificação dos elementos 
impeditivos do exercício da atividade, além das sugestões ou 
providências que julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no inciso 
III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do contrato, 
avaliando a qualidade e os resultados dos serviços prestados ou 
dos fornecimentos, para posterior ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do serviço 
ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em conformidade 
com o descrito na nota fiscal e no contrato de sua responsabilidade, 
apondo o seu nome completo, assinatura e CPF, sendo vedada 
a delegação desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante as 
execuções contratuais, como forma de assentamento histórico da 
obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, devendo proceder 
às anotações na ordem cronológica, registrando as sugestões e/ou 
providências tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, quando 
se tratar de obra ou serviço de engenharia, a entrega do local da 
obra ou do serviço, em conformidade com o modelo de Termo de 
Vistoria, Entrega e Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, juntamente 
com uma comissão de 03 (três) servidores, previamente designada, 
as obras, serviços e fornecimentos, relativamente aos contratos de 
sua responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 15 e 
com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os 

modelos sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo de 
contratação, especialmente o edital completo, o plano de trabalho, 
o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de omissões, de 
forma tempestiva e eficaz, para se evitar prejuízos ao Erário e à 
municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao bom 
andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade com 
o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as garantias 
oferecidas pelo Contratado e com o cronograma geral da obra ou 
do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo serviço 
ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou fiscalizar a 
execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade dos 
serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com representantes 
ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos que 
envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta esteja 
acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X Tomador 
– GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, é 
recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a sessão 
de licitação cujo objeto integrará futuro contrato de sua 
responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer dúvida técnica 
ou relacionada ao objeto em licitação, bem como procurar sanar, 
perante a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do objeto 
contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o Gestor do 
contrato, em tendo conhecimento fático de impedimentos legais 
constantes do 84 da Lei Orgânica Municipal de Jataí, em relação a 
qualquer dos licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange a seus 
conhecimentos técnicos, nas respostas aos questionamentos, 
impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e financeira, 
até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras 
não liquidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, 
cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 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 
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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 

sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3615 do dia 13/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 13 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

__________________________________________________

DECRETO n.º 3625/2020, de 21 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 GLÁUCIA CÂNDIDO ARANTES, 
que exerce o cargo de Gerente de Departamento de Projetos 
Técnico Social, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 
032/2020; consequência da modalidade de licitação tipo DISPENSA 
DE LICITAÇÃO nº 01/2020, tem como objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviço técnico especializados, por 
hora, nas áreas específicas de Assistente Social, Psicólogo e 
Pedagogo, no qual visa atender o plantão social “in loco” e assim dar 
continuidade no apoio junto ao desenvolvimento das atividades já 
em andamento, sem que haja prejuízo e interrupção na execução 
do plano de desenvolvimento socioterritorial no residencial cidade 
Jardim II do programa minha casa minha vida faixa I do recurso 
federal (FAR) referente ao convênio 0401.429-59/2013. Devendo o 
Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios 
e economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :
Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do contrato e o 
substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se de todos os 
meios possíveis para diligenciar, pronta e tempestivamente, a fim 
de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior imediato, 
acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou impossibilidade de 
cumprimento de suas obrigações, com identificação dos elementos 
impeditivos do exercício da atividade, além das sugestões ou 
providências que julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no inciso 
III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do contrato, 
avaliando a qualidade e os resultados dos serviços prestados ou 
dos fornecimentos, para posterior ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do serviço 
ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em conformidade 
com o descrito na nota fiscal e no contrato de sua responsabilidade, 
apondo o seu nome completo, assinatura e CPF, sendo vedada 
a delegação desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante as 
execuções contratuais, como forma de assentamento histórico da 
obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, devendo proceder 
às anotações na ordem cronológica, registrando as sugestões e/ou 
providências tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
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previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3625 do dia 21/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3630/2020, de 23 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 SEBASTIÃO DIVINO ALVES DO 
NASCIMENTO, que exerce o cargo de Gerente de Manutenção de 
Praças e Jardins, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 
034/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
nº 008/2020, tem por objeto a aquisição de materiais de construçã, 
no qual deverão ser fornecidos sob demanda, de forma parcelada, 
para a manutenção dos cemitérios municipais. Devendo o Gestor 
buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e 
economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :
Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do contrato e o 
substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se de todos os 
meios possíveis para diligenciar, pronta e tempestivamente, a fim 
de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior imediato, 
acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou impossibilidade de 
cumprimento de suas obrigações, com identificação dos elementos 
impeditivos do exercício da atividade, além das sugestões ou 
providências que julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no inciso 
III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do contrato, 
avaliando a qualidade e os resultados dos serviços prestados ou 
dos fornecimentos, para posterior ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do serviço 
ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em conformidade 
com o descrito na nota fiscal e no contrato de sua responsabilidade, 
apondo o seu nome completo, assinatura e CPF, sendo vedada 
a delegação desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante as 
execuções contratuais, como forma de assentamento histórico da 
obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, devendo proceder 
às anotações na ordem cronológica, registrando as sugestões e/ou 
providências tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, quando 
se tratar de obra ou serviço de engenharia, a entrega do local da 

obra ou do serviço, em conformidade com o modelo de Termo de 
Vistoria, Entrega e Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, juntamente 
com uma comissão de 03 (três) servidores, previamente designada, 
as obras, serviços e fornecimentos, relativamente aos contratos de 
sua responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 15 e 
com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os 
modelos sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo de 
contratação, especialmente o edital completo, o plano de trabalho, 
o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de omissões, de 
forma tempestiva e eficaz, para se evitar prejuízos ao Erário e à 
municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao bom 
andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade com 
o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as garantias 
oferecidas pelo Contratado e com o cronograma geral da obra ou 
do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo serviço 
ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou fiscalizar a 
execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade dos 
serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com representantes 
ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos que 
envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta esteja 
acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X Tomador 
– GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, é 
recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a sessão 
de licitação cujo objeto integrará futuro contrato de sua 
responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer dúvida técnica 
ou relacionada ao objeto em licitação, bem como procurar sanar, 
perante a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do objeto 
contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o Gestor do 
contrato, em tendo conhecimento fático de impedimentos legais 
constantes do 84 da Lei Orgânica Municipal de Jataí, em relação a 
qualquer dos licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange a seus 
conhecimentos técnicos, nas respostas aos questionamentos, 
impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e financeira, 
até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras 
não liquidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, 
cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 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 
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Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3630 do dia 23/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 23 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO N° 3.635, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Substitui membro do Conselho Diretor do Fundo Especial 
Municipal para o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás - 
FEMBOM e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO, disposto no art. 4º, alínea “e”, da Lei n.º 1.605 
de 1993;
CONSIDERANDO, oficio nº 30/2020 protocolado como processo 
administrativo sob o nº 3819/2020, o qual solicita a nomeação de 
membro de Conselho Diretor do Fundo Especial Municipal para o 
Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás – FEMBOM;

DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeado o senhor FRANCIS DE ASSIS BARROS, para 
exercer o cargo de Membro do Conselho Diretor do Fundo Especial 
Municipal para o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás – 
FEMBOM, em substituição ao Sr. Adriano Matheus de Freitas. 
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n° 
2.814/2018, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro 
de 2019.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 03 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2020
Proc. nº 43.697/2019

OBJETO: Locação de Imóvel para Instalação de depósito para 
os documentos de arquivo morto de utilização em especial da 
Controladoria Geral do Município e da Secretaria da Fazenda pelo 
Setor de Fiscalização Tributária. 

 CONSIDERANDO a discricionariedade da Administração 
e a necessidade de locação de um imóvel para instalação de 
depósito para os documentos de arquivo morto, em especial da 
Controladoria Geral do Município e da Secretaria da Fazenda pelo 
Setor de Fiscalização Tributária desta Prefeitura Municipal de Jataí;

 CONSIDERANDO que o Município não possui um local 
que possa atender essa finalidade;

 CONSIDERANDO que o imóvel localizado na Rua Santo 
Antônio Cândido, nº 983, Setor Jardim Rio Claro, possui condições 
de atender as necessidades desta municipalidade;

 CONSIDERANDO a impossibilidade de o interesse público 
ser satisfeito por meio de outro imóvel;

 CONSIDERANDO que foi feita avaliação prévia do preço 
para locação do imóvel destinado ao serviço público, verificando 
sua compatibilidade com o valor de mercado;

 CONSIDERANDO que as despesas como água, energia 
elétrica e telefone correrão por conta da locatária e que as 
benfeitorias úteis e voluptuárias feitas no imóvel sem autorização, 
serão incorporadas ao mesmo sem direito de indenização ou 
retenção.

 CONSIDERANDO que será de responsabilidade do 
proprietário a despesa do IPTU do referido imóvel, cabendo-lhe 
efetuar diretamente o pagamento na devida época. 

 CONSIDERANDO que o Locatário ao desocupar o imóvel 
compromete-se a entregá-lo nas mesmas condições de uso e 
conservação;

 CONSIDERANDO que a contratação será por um período 
de 12 (doze) meses com início em 01 janeiro de 2020 e final dia 31 
de dezembro de 2020, com possibilidade de prorrogação conforme 
disposição legal;

 CONSIDERANDO que o valor estimado da locação é de R$ 
37.730,28 (trinta e sete mil setecentos e trinta reais e vinte e oito 
centavos) em 12 (doze) parcelas de R$ 3.144,19 (três mil cento e 
quarenta e quatro reais e dezenove centavos) sendo compatível 
com a realidade do município;

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

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
X – para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades 
de instalação e localização condicionem sua escolha, desde que o 
preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia;

 CONSIDERANDO que os grifos acima tipificam a presente 
situação, observando que a locação deve ser feita por meio de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO;

RATIFICA:

1) Tendo em vista o disposto no artigo 24, X, da Lei nº 
8.666/93 RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a locação 
do imóvel pertencente ao Sr. Vianei Lima da Silva, empresário, 
portador da cédula de identidade RG. Nº 798029-SSP/GO 2º via e 
inscrito no CPF/MF nº 135.569.831-68.
2) Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 autorizo a locação 
do objeto contratual dessa dispensa à pessoa física referida acima
3) A futura contratação terá o valor global de R$ 37.730,28 
(trinta e sete mil setecentos e trinta reais e vinte e oito centavos);
4) Seja a presente declaração de Dispensa de Licitação 
publicada nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da 
legislação de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, 
aos 30 dias de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE N° 02/2020
Proc. nº 46.766/2019



Ano 8 | 1634ª Edição | Vigência: 06/02/2020 PAG. 5DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

OBJETO: DECLARA INEXIGÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 
ARQUEOLOGIA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do Art. 25, II 
c/c art. 13, I, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores;

 CONSIDERANDO a inviabilidade de competição, 
a discricionariedade da Administração e a necessidade de 
contratação dos serviços especializados na área de arqueologia 
para acompanhamento dos procedimentos arqueólogos para 
Museu Histórico de Jataí, para o período de 12 (doze) meses.

 CONSIDERANDO que o profissional WEYLLA BENTO DE 
OLIVEIRA, já prestou vários serviços na área, tendo formação e 
especialização e vasto conhecimento;

  CONSIDERANDO que a referida profissional já prestou 
serviços especializados em várias instituições, sendo público e 
notório que cumpriu rigorosamente os objetos e as condições em 
referidos contratos.

 CONSIDERANDO, também, o que dispõem à doutrina e a 
jurisprudência de Tribunais de Contas, a inexigibilidade de licitação 
se configura perfeitamente no caso concreto; conforme inclusive 
decidiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, in verbis:

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados. 
Notória especialização. Inexigibilidade de licitação. Singularidade. O 
Dec. Lei nº. 2.300/86 já contempla a espécie como de inexigibilidade 
de licitação, desde que evidenciada a natureza singular dos 
serviços. Têm como natureza singular esses serviços quando, 
por conta de suas características particulares, demandem para a 
respectiva execução, não apenas habitação legal e conhecimentos 
especializados, mas também, ciência, criatividade e engenho 
peculiares, qualidades pessoais insuscetíveis de submissão a 
julgamento objetivo e por isso mesmo INVIABILIZADORAS de 
qualquer COMPETIÇÃO”. (TC- SP – TC –133.537/146/89, Cons.
Cláudio Ferraz de Alvarenga, de 20.11.95-fls.178). (grifos e 
destaques nossos)
 
  CONSIDERANDO que o plano de trabalho apresentado é 
compatível  com as exigências do Museu Histórico para execução 
dos serviços;

  CONSIDERANDO, o que prescreve os artigos 13 e 25 da 
Lei de Licitações, assim redigidos:

 “Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a:
  I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos;
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial:
   II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 
13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas 
de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação;
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente 
de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, 
organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato. (....)

 CONSIDERANDO, que os grifos acima tipificam a 
presente situação, observado que os serviços técnicos a serem 
contratados compreenderão serviços de consultoria técnica na 
área de arqueologia, supervisão e gerenciamento dos serviços 

arqueológicos, elaboração e emissão de pareceres, orientações 
técnicas, e visto que estes serviços configuram a possibilidade de 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO;

  CONSIDERANDO, que a profissional WEYLLA BENTO 
DE OLIVEIRA, comprovou por meio de currículo Lattes possuir 
capacidade técnica, desempenhos anteriores neste tipo de serviços 
a serem contratados.

No mesmo entendimento preleciona o professor jurista Marçal 
Justen Filho, conforme transcrição do texto:

 “singular é o serviço, não o número de pessoas capacitadas a 
executá-lo (...). A singularidade se caracteriza como uma situação 
anômala, incomum, impossível de ser enfrentada satisfatoriamente 
por todo e qualquer profissional “especializado”. Envolve os 
casos que demandam mais do que a simples especialização, pois 
apresentam complexidade que impedem obtenção de solução 
satisfatória a partir da contratação de qualquer profissional (ainda 
que especializado)”.

 Petrônio Braz entende que:

“O executor deve ser profissional possuidor de notória especialidade 
em relação ao objeto da contratação, dessa especialização 
extrapola a singularidade especifica”.

“A inviabilidade de competição, como um dos pressupostos de 
natureza legal, se estabelece pela impossibilidade de licitar valores 
heterogêneos. Não se pode buscar a prestação do melhor serviço 
profissional pelo menor preço ofertado. Não se trata de compra de 
mercadorias. Não pode o profissional capaz de ofertar o melhor 
serviço competir com outro, sem especialização, pelo preço a ser 
ofertado. Não é esse o interesse público da contratação. Trabalho 
intelectual não pode ser aferido em termos de menor preço”. (grifo 
nosso) 

 CONSIDERANDO que serão prestados serviços 
especializados na área de arqueologia para acompanhamento dos 
procedimentos arqueólogos para Museu Histórico de Jataí;

 CONSIDERANDO que tais serviços possuem características 
particulares e específicas, necessitando de um profissional com 
capacidade intelectual e técnica para executá-los;

 CONSIDERANDO que a profissional WEYLLA BENTO DE 
OLIVEIRA possui capacidade intelectual e profissional comprovada 
e reconhecida nos serviços a serem contratados;

 CONSIDERANDO, finalmente, que a escolha da aludida 
profissional reside, em especial, “na virtude de possuir vasta 
experiência na área de arqueologia. 

RATIFICA:

1) Tendo em vista o disposto no artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93 
RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da 
profissional WEYLLA BENTO DE OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o nº 
849.028.501-25.
2) Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO 
o processo administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: 
Execução de serviços especializados na área de arqueologia para 
acompanhamento dos procedimentos arqueólogos para Museu 
Histórico de Jataí.
3) A futura contratação terá o valor global de R$ 43.200,00 
(quarenta e três mil e duzentos reais) dividido em 12 parcelas de 
3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a serem pagos mediante 
apresentação de Nota Fiscal, até o último dia de cada mês, podendo 
ser corrigido somente em caso de atrasos nos pagamentos, na 
forma da Lei, pelo período que durar o contrato.

4) Seja a presente declaração de Inexigibilidade de Licitação 
publicada nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da 
legislação de regência. 
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REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 30 dias do 
mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

ATO DE JUSTIFICATIVA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO

 Nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8987 de 13 de 
fevereiro de 1995, o Município de Jataí, justifica a conveniência da 
outorga da concessão para a organização e execução de Serviços 
Funerários no Município.

Ato do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Jataí – 
Estado de Goiás, cumprindo a determinação do artigo 5º da Lei 
Federal 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e dá outras providências.
CONSIDERANDO que o Município de Jataí possui a competência 
constitucional para organizar e prestar, diretamente ou sob regime 
de concessão, o serviço funerário, ex vi do art. 30, inciso V, da 
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 175 da Constituição Federal, e as Leis 
Federais 8.666/93 e 8.987/95, determinam que as permissões 
ou concessões de serviços públicos devem ser feitas através de 
licitação;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal 3.787/2016 dispõe sobre a 
concessão de serviço funerário no município;
CONSIDERANDO a urgente necessidade de organizar o serviço 
funerário no município e de desonerar o município com o 
atendimento de pessoas carentes e indigentes;
CONSIDERANDO as implicações do serviço funerário relativas à 
saúde pública;
CONSIDERANDO que a Lei Municipal 3.787/2016 determina a 
contratação de 02 (duas) concessionárias, possibilitando assegurar 
a prestação do serviço de acordo com o art. 6 º da Lei 8.987/95 e o 
equilíbrio contratual;
I – O Município de Jataí, Estado de Goiás, torna público que 
procederá a licitação na modalidade concorrência, para a concessão 
de serviço funerário no município para 02 (duas) empresas, pelo 
prazo de 10 (dez) anos, prorrogável por igual período, atendido o 
interesse público e cumpridas as condições e requisitos técnicos 
estabelecidos no Edital;
II - O Município torna público a outorga dos serviços funerários 
à iniciativa privada, por sua natureza peculiar, reservando para si 
o dever de fiscalização, visando sempre o melhor atendimento à 
população, autorizado pela Lei Municipal nº 3.787/2016.
III - A outorga dar-se-á, sob a forma de concessão onerosa, 
respeitando-se as disposições da Lei Federal nº 8987/95, mediante 
licitação na modalidade concorrência.
Jataí, Estado de Goiás, em 06, fevereiro de 2020.

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020

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 SRP – 
Sistema de Registro de Preço, visando à eventual e futura aquisição 
de materiais de construção em geral, a serem fornecidos sob 
demanda, destinados à execução dos serviços de manutenção e 
pequenos reparos em prédios e equipamentos públicos (escolas, 
postos de saúde, prédios administrativos, praças e outros), que são 
executados de forma direta pela Secretaria (com quadro próprio de 
servidores), de acordo com as demandas que surgirem, conforme 
instrução da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 27/02/2020- 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

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a todos 
interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na 
forma presencial, do tipo menor preço por item, visando REGISTRO 
DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE 
USO HOSPITALAR E OUTROS CONGÊNERES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ - GO, disponível no 
site da Prefeitura.
Abertura: 19/02/2020 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br Fone: (64) 3606-3643

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020

O Município de Jataí, através da Secretaria da Saúde, avisa a todos 
interessados que fará realizar licitação, na modalidade Pregão, na 
forma presencial, do tipo menor preço por item, visando REGISTRO 
DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE 
MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES 
DE SAÚDE PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JATAÍ, disponível no site da 
Prefeitura.
Abertura: 18/02/2020 – às 09h00min.
Local: Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua 
Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima (Antigo Fórum), em Jataí - GO.
Site: www.jatai.go.gov.br Fone: (64) 3606-3643

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Gestor do FMS
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EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

CONTRATO NÚMERO: 326/2018
TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADO: G.I. GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E 
AEROLEVANTAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.953.316/0001-00
OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação 
da Cláusula Terceira, do contrato cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para implantação de soluções em 
tecnologia da informação, com fornecimento de serviços e 
produtos, atendendo a atualização do cadastro imobiliário urbano, 
bem como capacitação e suporte técnico, além da implantação 
de Software de Cadastro Multifinalitário Rural e capacitação no 
mesmo, fornecendo informações as secretárias que compõem a 
gestão municipal de Jataí - Goiás, necessitando assim atualizar sua 
vigência contratual, mediante o entendimento entre as partes, tudo 
de acordo com a justificativa anexa no Processo Administrativo n° 
114/2020, conforme disposto na Lei 8.666/93.

DATA DE FIRMATURA: 17/01/2019
VIGÊNCIA: 18/01/2020 a 17/05/2020
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.1539.2.039 – 3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Primeiro termo aditivo sendo o primeiro 
de prorrogação de vigência, fundamentado no art. 57, §1º, inciso 
III da Lei 8.666/93, conforme Processo Administrativo nº 114/2020, 
em face do contrato nº 326/2018, oriundo da Concorrência Pública 
nº 14/2018, autuado no processo nº 23.451/2018.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO VALOR

CONTRATO NÚMERO: 026/2019
TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADO: TECNO COM INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.049.744/0001-87
OBJETO: O presente aditivo tem como objeto o aumento de 
25% do valor do contrato de prestação de serviço e a aquisição 
de materiais de infraestrutura de rede e informática (cartuchos 
para impressoras, periféricos e equipamentos), objetivando 
atender as necessidades da Secretaria de Gestão e Planejamento, 
necessitando assim atualizar o valor contratual, tudo de acordo 
com a justificativa anexa no Processo Administrativo n° 2.222/2020, 
conforme disposto na Lei 8.666/93.
DATA DE FIRMATURA: 20/01/2019
VALOR ADITIVADO: R$ 9.127,00 (nove mil, cento e vinte sete reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0439.2.012-3.3.90.30.00. e 
04.122.0439.2.012-3.3.90.40.00.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Primeiro termo aditivo sendo o 
primeiro de valor, fundamentado no art. 65, §1º da Lei 8.666/93 
conforme Processo Administrativo nº 2.222/2020, em face do 
contrato nº 026/2019, oriundo da ATA DE REGISTRO DE PREÇO – 
ATP nº 007/2018, em consequência da licitação na modalidade 
PREGÃO nº 171/2017, autuado no processo nº 65.184/2017.
 

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO VALOR

CONTRATO NÚMERO: 248/2018
TERMO ADITIVO Nº 05
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADO: LUCIO BOMTEMPO ENGENHARIA LTDA
CNPJ/CPF: 03.147.571/0001-41
OBJETO: O presente aditivo tem como objeto o aumento de 
meta/valor do contrato de execução do remanescente da obra de 
construção de um ginásio de esportes coberto, situado na Avenida 
W-1, com recursos federais, Área Institucional, através do Contrato 
de Repasse nº 469572012/2012/MINISTÉRIO DO ESPORTE/
CAIXA, com contrapartida do Município, necessitando assim 
atualizar a vigência contratual, mediante o entendimento entre 
as partes, tudo de acordo com a justificativa anexa em Processo 

Administrativo n° 38.145/2019, respeitando o percentual de 25% 
do valor do contrato, conforme disposto na Lei 8.666/93.
DATA DE FIRMATURA: 20/01/2019
VALOR ADITIVADO: R$ 102.696,65 (cento e dois mil, seiscentos e 
noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.1.008 – 4.4.90.51.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Quinto termo aditivo sendo o segundo 
de valor, fundamentado no art. 65, §1º da Lei 8.666/93 conforme 
Processo Administrativo nº 38.145/2019, em face do contrato nº 
248/2018, oriundo da Tomada de Preço nº 08/2018, autuado no 
processo nº 12.180/2018.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E VALOR

CONTRATO NÚMERO: 077/2018
TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADO: EROILDES MATOS DA SILVA - MEI
CNPJ/CPF: 28.707.621/0001-29
OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação da 
cláusula Segunda do primeiro aditivo contratual e o reajuste do valor 
do mesmo, mediante o entendimento entre as partes, conforme 
disposto na Lei 8.666/93. Tudo de acordo com a justificativa em 
anexo em processo administrativo n° 1520/2020.
DATA DE FIRMATURA: 27/01/2019
VIGÊNCIA: 31/01/2020 a 31/01/2021
VALOR ADITIVADO: R$ 25.428,12 (vinte e cinco mil, quatrocentos 
e vinte e oito reais e doze centavos)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Segundo Aditivo contratual, sendo 
a Segunda Renovação conforme Processo Administrativo nº 
1520/2020, fundamentado no art. 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93, 
em face do contrato nº 077/2018, oriundo da Concorrência 
010/2017, autuado no processo nº 70.697/2017.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E VALOR

CONTRATO NÚMERO: 036/2017
TERMO ADITIVO Nº 04
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADO: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0013-47
OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência contratual, mediante o entendimento entre as partes, 
conforme disposto na Lei 8.666/93. Tudo de acordo com a 
justificativa em anexo no processo administrativo.
DATA DE FIRMATURA: 09/01/2019
VIGÊNCIA: 23/01/2020 a 23/01/2021
VALOR ADITIVADO: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0439.2.012 33.90.39.00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Quarto Aditivo contratual, sendo a 
quarta renovação, fundamentado no art. 57, §1º, inciso II da 
Lei 8.666/93, em face do contrato nº 036/2017, oriundo da 
Inexigibilidade nº 03/2017.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E VALOR

CONTRATO NÚMERO: 002/2017 - FMT
TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CONTRATADO: SIATECH-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E 
AUTOMAÇÃO LTDA – ME
CNPJ/CPF: 06.317.179/0001-91

OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a renovação da 
Cláusula Quinta do contrato de Software de Gestão Administrativa 
de Trânsito executado em plataforma Microsoft Windows e 
Unix/Linux, instalado e 01 (um) equipamento SERVIDOR de 
propriedade do Município, localizado em suas dependências e, em 
equipamentos CLIENTES, em número ilimitado. A segurança física 
dos equipamentos é de inteira responsabilidade do Município, que 
deve prover proteção contra intempéries naturais ou causadas 
artificialmente.  O backUp de dados (cópias de segurança), serão 
realizados em equipamentos externos ao equipamento SERVIDOR, 
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que ficarão sobre guarda do próprio município, necessitando assim 
atualizar a vigência contratual, mediante o entendimento entre 
as partes, tudo de acordo com a justificativa anexa em Processo 
Administrativo n° 46.614/2019, conforme disposto na Lei 8.666/93.
DATA DE FIRMATURA: 02/01/2019
VIGÊNCIA: 18/01/2020 a 18/01/2021
VALOR ADITIVADO: R$ 79.902,00 (setenta e nove mil novecentos 
e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.122.1539.2.070-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Primeiro aditivo contratual, sendo 
a primeira renovação, fundamentado no art. 57, inciso II, da Lei 
8.666/93, conforme Processo Administrativo nº 46.614/2019, 
em face do contrato nº 002/2019 FMT, oriundo do convite nº 
001/2019, autuado no processo nº 46.327/2018.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E VALOR

CONTRATO NÚMERO: 001/2017 - FMT

TERMO ADITIVO Nº 04
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CONTRATADO: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0013-47
OBJETO: O presente aditivo tem como objeto a prorrogação da 
vigência contratual, mediante o entendimento entre as partes, 
conforme disposto na Lei 8.666/93. Tudo de acordo com a 
justificativa em anexo no processo administrativo.
DATA DE FIRMATURA: 29/01/2019
VIGÊNCIA: 01/02/2020 a 01/02/2021
VALOR ADITIVADO: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.122.1539.2.070 - 3.3.90.39-00
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Quarto Aditivo contratual, sendo a 
quarta renovação, fundamentado no art. 57, §1º, inciso II da 
Lei 8.666/93, em face do contrato nº 036/2017, oriundo da 
Inexigibilidade nº 03/2017.

_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 001/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: CAFÉ SÃO THOMAS LTDA

CNPJ/CPF: 02.856.243/0001-51

OBJETO: O presente contrato tem por finalidade a contratação 
de empresa do ramo para fornecimento de café em pó 100% 
grão arábico 500G, visando atender as necessidades do Centro 
Administrativo, secretarias e superintendências da Prefeitura 
Municipal de Jataí, conforme quantitativos e especificações 
descritas no Termo Referencial.

ITEM NOME 
ITEM

MARCA QTDE UNID VALOR UNIT VALOR 
TOTAL

1 CAFÉ EM 
PÓ 100% 

GRÃO 
ARABICO 

500G

SÃO 
THOMAZ

3500 Unid R$ 10,00 R$ 
35.000,00

DATA DE FIRMATURA: 02/01/2020
VIGÊNCIA: 02/01/2020 a 02/01/2021
VALOR GLOBAL: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0439.2.012-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 162/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
39.578/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 002/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: MARTEZILDA BATISTA PEREIRA – MEI
CNPJ/CPF: 15.375.329/0001-04
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação empresa 
especializada para locação de equipamentos de sonorização, 
iluminação, equipamento de projeção, palco, grid e cerimonial 
para os eventos que serão promovidos ou apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Jataí.

ITEM NOME ITEM QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

2 PALCO 
PEQUENO 
PORTE

20 Unidade R$ 420,00 R$ 
8.400,00

6 TOALHA DE 
MESA

15 Unidade R$ 98,00 R$ 
1.470,00

8 SISTEMA DE 
PROJEÇÃO 
GRANDE PORTE

5 Unidade R$ 
1.925,00

R$ 
9.625,00

12 SONORIZAÇÃO 
DE PEQUENO 
PORTE

40 Unidade R$ 700,00 R$ 
28.000,00

13 REVESTIMENTO 
DE TECIDO 
PARA PAREDE

5 Unidade R$ 780,00 R$ 
3.900,00

14 SERVIÇO DE 
CERIMONIAL 
(MESTRE DE 
CERIMONIA)

30 Unidade R$ 560,00 R$ 
16.800,00

15 SERVIÇO DE 
CERIMONIAL 
(MESTRE DE 
CERIMONIA, 
AUXILIAR E 
SEGURANÇA)

5 Unidade R$ 
1.080,00

R$ 
5.400,00

DATA DE FIRMATURA: 02/01/2020
VIGÊNCIA: 02/01/2020 a 02/01/2021
VALOR GLOBAL: R$ 73.595,00 (setenta e três mil quinhentos e 
noventa e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0439.2.008-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 131/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.270/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 003/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: SEBASTIÃO CARLOS MARQUES ARAUJO – MEI
CNPJ/CPF: 18.009.868/0001-18
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação empresa 
especializada para locação de equipamentos de sonorização, 
iluminação, equipamento de projeção, palco, grid e cerimonial 
para os eventos que serão promovidos ou apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Jataí.

ITEM NOME ITEM QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

3 PALCO MÉDIO 
PORTE

6 Unidade R$ 
930,00

R$ 
5.580,00

9 SISTEMA DE 
PROJEÇÃO 
PEQUENO PORTE

15 Unidade R$ 
310,00

R$ 
4.650,00



Ano 8 | 1634ª Edição | Vigência: 06/02/2020 PAG. 9DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

10 SONORIZAÇÃO 
DE GRANDE 
PORTE

5 Unidade R$ 
2.900,00

R$ 
14.500,00

11 SONORIZAÇÃO 
DE MÉDIO PORTE

5 Unidade R$ 
1.850,00

R$ 
9.250,00

DATA DE FIRMATURA: 02/01/2020
VIGÊNCIA: 02/01/2020 a 02/01/2021
VALOR GLOBAL: R$ 33.980,00 (trinta e três mil novecentos e 
oitenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0439.2.008-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 131/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.270/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 004/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA – ME
CNPJ/CPF: 17.706.257/0001-66
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação empresa 
especializada para locação de equipamentos de sonorização, 
iluminação, equipamento de projeção, palco, grid e cerimonial 
para os eventos que serão promovidos ou apoiados pela Prefeitura 
Municipal de Jataí.

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

4 PALCO 
GRANDE 
PORTE

Kinos 4 Unidade R$ 
3.000,00

R$ 
12.000,00

5 GRID DE 
ALUMÍNIO

Kinos 495 Unidade R$ 22,00 R$ 
10.890,00

7 SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 
GRANDE 
PORTE

Prolux 5 Unidade R$ 
2.000,00

R$ 
10.000,00

DATA DE FIRMATURA: 02/01/2020
VIGÊNCIA: 02/01/2020 a 02/01/2021
VALOR GLOBAL: R$ 32.890,00 (trinta e dois mil oitocentos e 
noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0439.2.008-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 131/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.270/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 005/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: ANTONIA GALDINO MOTA ALMEIDA – MEI
CNPJ/CPF: 23.258.367/0001-05
OBJETO: O presente contrato tem por à aquisição visando 
à contratação de empresa(s) do ramo, para a confecção e 
fornecimento de uniformes, destinados aos servidores externos da 
Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, conf. quantitativo e 
especificações previstas no termo referencial. 

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 Camisa polo, 
em manga 
longa, malha 
PV, com 
bolso, com 2 
silk screen, 
na cor azul 
marinho 
(tamanhos G, 
M e P).

CONFE
CCÇÕES 
MOTA

70 UNID R$ 34,50 R$ 2.415,00

2 Calça de 
tecido Brim 
pesado, com 
elástico no 
cós, com 
bolsos na 
frente e atrás, 
na cor azul 
escuro, com 
um silk screen 
(tamanhos G, 
M e P)

CONFE
CÇÕES 
MOTA

70 UNID R$ 49,00 R$ 3.430,00

DATA DE FIRMATURA: 02/01/2020
VIGÊNCIA: 02/01/2020 a 02/07/2020
VALOR GLOBAL: R$ 5.845,00 (cinco mil oitocentos e quarenta e 
cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.1539.2.039-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 164/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
40.484/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 006/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME
CNPJ/CPF: 07.563.511/0001-60

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR UNIT 
VALOR TOTAL
1 Placa de tatame – superfície texturizada e siliconada, 
tamanho, 100cm x 100cm x 4cm, peso 1kg ORIGINAL 240 
UNID R$ 64,00 R$ 15.360,00

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de placas 
de tatames para atender às necessidades do Projeto de Judô Para 
Todos, da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme especificações 
e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID V A L O R 
UNIT

V A L O R 
TOTAL

1 Placa de 
tatame – 
superfície 
texturizada 
e 
siliconada, 
tamanho, 
100cm x 
100cm x 
4cm, peso 
1kg

ORIGINAL 240 UNID R$ 64,00 R$ 
15.360,00
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DATA DE FIRMATURA: 02/01/2020
VIGÊNCIA: 02/01/2020 a 02/04/2020
VALOR GLOBAL: R$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e sessenta 
reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.2.036-3.3.90.30.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 168/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
38.792/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 007/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: BORGES E RODRIGUES SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF: 20.643.602/0001-74
OBJETO: O presente termo tem por objetivo a contratação de 
empresas do ramo para prestação de serviço continuo de internet 
via fibra óptica, com instalação, visando atender as necessidades 
do município.

ITEM NOME
 ITEM

DESCRI
ÇÃO ITEM

MAR
CA

QTD UN
ID

VALOR 
DA 

INSTA
LAÇÃO

VAL
OR 

UNIT

VALOR 
TOTAL

29 Centro 
de 
Convi
vência 
Projeto 
Abelha

Avenida 
Rio 
Bonito, 
Quadra: 
AREA, 
Nº: 22, 
Bairro: 
Vila 
Jardim 
Paraíso, 
CEP: 
75805-
415

VIA 
TELE
COM

1 Unid R$ 0,00 R$ 
82,50

R$ 
990,00

 
DATA DE FIRMATURA: 02/01/2020
VIGÊNCIA: 02/01/2020 a 02/01/2021
VALOR GLOBAL: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.1239.2.027 – 3.3.90.40.00. e 
04.122.0439.2.012 – 3.3.90.40.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 096/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
21.157/2019.
_________________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 022/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: FAST COMÉRCIO EIRELI EPP
CNPJ/CPF: 30.437.082/0001-05
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de 
mobiliário escolar, para atender às necessidades dos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI’S) no Conjunto Rio Claro III 
e Cidade Jardim I e II.

ITEM NOME 
ITEM

MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

2 Freezer 
Vertical 
228  
litros 
frost 
free

BRASTEMP 3 Unids R$ 
2.205,00

R$ 6.615,00

DATA DE FIRMATURA: 15/01/2020
VIGÊNCIA: 15/01/2020 a 15/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 6.615,00 (seis mil seiscentos e quinze reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.365.1239.1.007 – 4.4.90.52.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 001/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
40.996/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 023/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME
CNPJ/CPF: 07.563.511/0001-60
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de 
mobiliário escolar, para atender às necessidades dos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI’S) no Conjunto Rio Claro III 
e Cidade Jardim I e II.

ITEM N O M E 
ITEM

MARCA QTDE UNID V A L O R 
UNIT

VALOR TOTAL

3 Geladeira 
de uso 
doméstico 
frost free 
340 litros

CONSUL 6 Unids R$ 
2.060,00

R$ 12.360,00

DATA DE FIRMATURA: 15/01/2020
VIGÊNCIA: 15/01/2020 a 15/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 12.360,00 (doze mil trezentos e sessenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.365.1239.1.007 – 4.4.90.52.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 001/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
40.996/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 024/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: TECNO COM INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.049.744/0001-87
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de 
mobiliário escolar, para atender às necessidades dos Centros 
Municipais de Educação Infantil (CMEI’S) no Conjunto Rio Claro III 
e Cidade Jardim I e II.

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 Aparelho de Ar 
condicionado 
Split 30.000 
Btu's

ELGIN 1 Unids R $ 
5.800,00

R $ 
5.800,00

DATA DE FIRMATURA: 15/01/2020
VIGÊNCIA: 15/01/2020 a 15/08/2020
VALOR GLOBAL: R$ 12.360,00 (doze mil trezentos e sessenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.365.1239.1.007 – 4.4.90.52.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 001/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
40.996/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 026/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: GABRIEL SANTOS MEDEIROS – MEI
CNPJ/CPF: 27.721.754/0001-97
OBJETO: O presente contrato tem com o obejto a aquisição de 
materiais de consumo e contratação de serviços para realização 
dos Circuito de Corrida de Rua das Águas Termais de Jataí/GO, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo 
de Referência e de acordo com a Proposta de Trabalho nº 433/19 
Secretaria Especial do Esporte/Prefeitura Municipal de Jataí/GO, 
Convênio SINCONV N° 883671/2019 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
– MC/PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ (GO).
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ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID V A L O R 
UNIT

V A L O R 
TOTAL

7 Folder 6
Descrição: 4/4 
cores, papel couche 
150g, 1 dobra, 
formato 30 x 21 
cm.

Pioneira 1000 UNID R$ 0,68 R$ 
680,00

11 Placas de distância 
2m x 1m

Pioneira 40 UNID R$ 
140,00

R$ 
5.600,00

19 Lona backdrop 
(fundo de palco) 
Descrição: Com 
acabamento em 
ilhós, medindo 
3,9 x 2,90 em 
policramia.

Pioneira 1 UNID R$ 
700,00

R$ 
700,00

21 Lonas para gradil 
Descrição: Com 
acabamento em 
ilhós, medindo 
1,90 x 0,90m em 
policramia.

Pioneira 12 UNID R$ 
110,00

R$ 
1.320,00

22 Faixa para linha de 
chegada
Descrição: 
Confeccionada em 
lona, nas medidas 
360cm x 30cm

Pioneira 1 UNID R$ 95,00 R$ 95,00

DATA DE FIRMATURA: 17/01/2020
VIGÊNCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 8.395,00 (oito mil trezentos e noventa e cinco 
reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.2.036-3.3.90.30.00; e 
27.122.2139.2.036-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 151/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.343/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 027/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: H. F. ZAMORA – BRINDES EPP
CNPJ/CPF: 15.427.573/0001-73
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de 
materiais de consumo e contratação de serviços para realização 
dos Circuito de Corrida de Rua das Águas Termais de Jataí/GO, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo 
de Referência e de acordo com a Proposta de Trabalho nº 433/19 
Secretaria Especial do Esporte/Prefeitura Municipal de Jataí/GO, 
Convênio SINCONV N° 883671/2019 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
– MC/PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ (GO).

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID V A L O R 
UNIT

V A L O R 
TOTAL

4 Mochila em 
nylon 210 
Descrição: 
(Tipo 
saco com 
cordão), 
tamanho 
30 x 40cm, 
impressão 
silkscreeen 
1 cor, 
somente 1 
lado.

Future 
Brindes

2000 UNID R$ 7,00 R$ 
14.000,00

DATA DE FIRMATURA: 17/01/2020
VIGÊNCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.2.036-3.3.90.30.00; e 
27.122.2139.2.036-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 151/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.343/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 028/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME
CNPJ/CPF: 07.563.511/0001-60
OBJETO: O presente contrato tem como obejto a aquisição de 
Materiais de Consumo e Contratação de Serviços para realização 
dos Circuito de Corrida de Rua das Águas Termais de Jataí/GO, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo 
de Referência e de acordo com a Proposta de Trabalho nº 433/19 
Secretaria Especial do Esporte/Prefeitura Municipal de Jataí/GO, 
Convênio SINCONV N° 883671/2019 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
– MC/PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ (GO).

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

3 Medalhas de 
participação 
Descrição: 
Fundido no 
zamak com 
banho químico 
na cor ouro, 
com dados do 
evento fundido 
frente e verso, 
tamanho 8 x 
8,8cm. Fita 
100% poliester 
acetinada 
2 x 90cm 
personalizada, 
impresssão em 
sublimação.

Só 
Medalhas

200 UNID R$ 8,90 R$ 
17.800,00

17 Alfinetes de 
cabeça mapa 
nº 01

Bacchi 8000 UNID R$ 0,12 R$ 960,00

29 Camiseta Sport 
Dry Descrição: 
Manga curta, 
silkada frente, 
costas e 
manga.

Astro 200 UNID R$ 28,80 R$ 
5.760,00

DATA DE FIRMATURA: 17/01/2020
VIGÊNCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 24.520,00 (vinte e quatro mil quinhentos e 
vinte reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.2.036-3.3.90.30.00; e 
27.122.2139.2.036-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 151/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.343/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 029/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: TECNO COM INFORMÁTICA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 06.049.744/0001-87
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OBJETO: O presente contrato tem como objeto a aquisição de 
Materiais de Consumo e Contratação de Serviços para realização 
dos Circuito de Corrida de Rua das Águas Termais de Jataí/GO, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo 
de Referência e de acordo com a Proposta de Trabalho nº 433/19 
Secretaria Especial do Esporte/Prefeitura Municipal de Jataí/GO, 
Convênio SINCONV N° 883671/2019 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
– MC/PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ (GO).

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

23 Água 
Mineral 
Descrição: 
(Copo com 
200ml) 
caixa com 
48 unidades

Mineiro 300 UNID R$ 35,00 R$ 
10.500,00

24 Gelo em 
barra

Natural 200 UNID R$ 9,00 R$ 
1.800,00

DATA DE FIRMATURA: 17/01/2020
VIGÊNCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.2.036-3.3.90.30.00; e 
27.122.2139.2.036-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 151/2019 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.343/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 030/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: CESAR LUIZ GARCIA TENDAS - ME
CNPJ/CPF: 09.128.701/0001-85
OBJETO: O presente contrato tem como obejto a Contratação 
de Serviços para realização dos Circuito de Corrida de Rua 
das Águas Termais de Jataí/GO, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas neste Termo de Referência e de acordo 
com a Proposta de Trabalho nº 433/19 Secretaria Especial do 
Esporte/Prefeitura Municipal de Jataí/GO, Convênio SINCONV N° 
883671/2019 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA – MC/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JATAÍ (GO).

ITEM NOME ITEM MARCA QTD UNID V A L O R 
UNIT

V A L O R 
TOTAL

4 Locação de 
200 m de 
barricada
Descrição: 
Tipo gradil 3 
x 2m.

Lona Azul 4 DIAS R$ 
2.300,00

R$ 
9.200,00

15 Locação de 
tendas 3x3m

Lona Azul 4 DIAS R$ 
200,00

R$ 800,00

16 Locação 
de tendas 
10x10m

Lona Azul 4 DIAS R$ 
500,00

R$ 
2.000,00

DATA DE FIRMATURA: 17/01/2020
VIGÊNCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.2.036-3.3.90.30.00; e 
27.122.2139.2.036-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 007/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.343/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°: 031/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME
CNPJ/CPF: 07.563.511/0001-60
OBJETO: O presente contrato tem como obejto a aquisição de 
Materiais de Consumo para realização dos Circuito de Corrida de 
Rua das Águas Termais de Jataí/GO, conforme especificações e 
quantidades estabelecidas neste Termo de Referência e de acordo 
com a Proposta de Trabalho nº 433/19 Secretaria Especial do 
Esporte/Prefeitura Municipal de Jataí/GO, Convênio SINCONV N° 
883671/2019 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA – MC/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JATAÍ (GO).

ITEM NOME ITEM MARCA QTDE UNID VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 Barra de cereal 
Descrição: 
20 g, sabores 
variados

Ritter 2000 UNID R$ 2,20 R$ 
4.400,00

2 Bebida 
isotônica

Gatorade 2000 UNID R$ 5,60 R$ 
11.200,00

11 Chips 
descartáveis 
Descrição: 
Diversos 
sabores, garrafa 
de 500ml

On 2000 UNID R$ 1,97 R$ 
3.940,00

12 Número de 
peito

On 2000 UNID R$ 1,97 R$ 
3.940,00

18 Tinas de 
plástico para 
gelo e água 
Descrição: Com 
capacidade 
para 220 L.

Tamberes 
Brasil

40 UNID R$ 88,00 R$ 
3.520,00

DATA DE FIRMATURA: 17/01/2020
VIGÊNCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020
VALOR GLOBAL: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.122.2739.2.036-3.3.90.30.00; e 
27.122.2139.2.036-3.3.90.39.00.
FUNDAMENTAÇÃO: Pregão nº 007/2020 – regido pela Lei nº 
8.666/93 e Lei 10.520/2002, conforme consta no processo nº 
32.343/2019.

Notificação nº 004519, de 21 de Janeiro 2020.

Wellmon Lima de Souza, CPF: 792.177.371-00, proprietário (a) 
do imóvel situado à Rua 12, nº 451, Qd. 21, Lt. 19, Setor Res. 
das Brisas, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de 
Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 558,09 – item 
7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, e o mesmo não reside no endereço 
de cadastro.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________
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Notificação nº 004507, de 16 de Janeiro de 2020.

Colmeia Informatica LTDA – ME, CNPJ: 05.579.171/0001-30, 
proprietário (a) do imóvel situado à Rua 4, nº 1152, Qd. 23, Lt. 
23, Setor Flamboyant, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – 
Código de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ : 558,09 
– item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o (a) contribuinte 
acima identificado (a), foi procurado (a) pelo Departamento de 
Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente 
e Urbanismo e pelos Correios, e o endereço de cadastro esta 
insuficiente.
Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, segundo 
o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo providencie, 
em um prazo máximo de 20 dias, contados a partir da data da 
publicação do edital, a limpeza do lote que se encontra com mato 
alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

RESOLUÇÕES
 Resolução nº 01/2020 - CMS                               
  Jataí, 29 de janeiro de 2020.

                                                                          
O plenário do Conselho Municipal de Saúde do município de 
Jataí, em sua reunião ordinária do mês de janeiro, 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. A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
2. Que a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 
2012 que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal 
e dá outras providências para dispor sobre os valores mínimos a 
serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os 
critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e 
as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas 3 (três) esferas de governo; e no Art. 36, §1º, estabelece 
a competência do Conselho Municipal de Saúde (CMS) para avaliar 
e emitir parecer conclusivo a respeito do Relatório Anual de Gestão 
(RAG), do Ministério da Saúde;
3. Considerando a Portaria de Consolidação nº 01, de 03 de 
outubro de 2017, artigo 100º que trata dentre outros assuntos, dos 
relatórios quadrimestrais de gestão;
4. Considerando a Portaria de Consolidação nº 06, de 28 de 
setembro de 2017 que consolida as normas sobre o financiamento 
e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços 
de saúde do Sistema Único de Saúde;
5. Considerando a Portaria GM/MS nº 3.992, de 28 de 
dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 06, 
de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento 
e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços 
públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
6. A Resolução CMS – Jataí nº 007/2017 que aprova o Plano 
Municipal de Saúde de Jataí, quadriênio 2018-2021; 
7. A Resolução CMS – Jataí nº 016/2019 que aprova com 
ressalvas a atualização do Plano Municipal de Saúde de Jataí, 
quadriênio 2018-2021;
8. A Resolução CMS – Jataí nº 020/2018 que aprova a 
Programação Anual de Saúde de 2019;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar,  Relatório Quadrimestral de Gestão referente ao 
3º Quadrimestre (setembro, outubro, novembro e dezembro) do 

ano de 2019. 
§ 1º- De acordo com suas competências regimentais previstas no 
§ 1º, art. 7º do regimento interno deste conselho e tendo em vista 
a decisão plenária do Conselho Municipal de Saúde, o contador 
do Fundo Municipal de Saúde, deverá comparecer à próxima 
reunião ordinária deste conselho, para esclarecimentos acerca do 
detalhamento do relatório financeiro. 
Parágrafo único. A partir desta data, toda apresentação de relatório 
de gestão deverá ser acompanhada dos técnicos das pastas e/ou 
de profissional capacitado responsável pela elaboração da matéria 
e/ou capaz de ofertar as respostas aos questionamentos.

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

HOMOLOGO a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 
01/2020, 29/01/2020 nos termos da legislação vigente.
Jataí, 29 de janeiro de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019

Superintendência de Comunicação


