
Ano 8 | 1639ª Edição | Vigência: 13/02/2020 PAG. 1DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O Município de Jataí, através de sua Comissão de Licitações, avisa 
a todos interessados que realizará licitação pública, na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, visando a escolha 
da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa do 
ramo, para a execução do remanescente da obra do parque 
ecológico e de lazer brisas, a ser implantado no Setor Hermosa, 
em Jataí – GO, conforme projeto básico, recursos orçamentários 
e outras especificações constantes do Edital e anexos, disponíveis 
para download no site da Prefeitura.
Abertura: 12/03/2020, às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal – Rua 
Itarumã, 355 – Setor Santa Maria.
Site: www.jatai.go.gov.br
Fone: (64)3632-8812

João Sandro Nunes de Oliveira
Presidente Suplente da CPL

DECRETO n.º 3646/2020, de 06 de fevereiro 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 LÁZARO DIVINO CARVALHO, 
que exerce o cargo de Superintendente de Vias Públicas, para 
exercer a função de Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
003/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
Nº 011/2020, visa eventual e futuro fornecimento de Concreto 
Usinado (concreto dosado em central), sendo 70 m³ de Fck 30,0 
Mpa e 70 m³ de Fck 15,0 Mpa,  a serem fornecidos sob demanda, 
destinados ao uso da Secretaria de Obras, em diversas frentes de 
serviços, tais como: execução/manutenção de canaletas nas vias 
públicas, manutenção em galerias de águas pluviais, bocas de lobo, 
execução/manutenção de calçadas em prédios/espaços públicos, 
dentre outros diversos serviços que possam ser executados com o 
material, serviços esses 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 
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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 



Ano 8 | 1639ª Edição | Vigência: 13/02/2020 PAG. 2DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

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 n° 3646 do dia 06/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 06 de fevereiro de 

2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3650/2020, de 12 de fevereiro 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 LETÍCIA FRANCO DE OLIVEIRA 
SILVA, que exerce o cargo de Gerente de Licitações, para exercer 
a função de Gestora do Contrato nº 008/2020; consequência da 
modalidade de licitação tipo INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
nº 015/2019, tem como objeto a contratação de empresa 
especializada em fornecimento de sistema de gerenciamento de 
licitação na modalidade pregão para disponibilizar ao contratante 
o direito de uso do SISTEMA DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 
– GPREGÕES, doravante simplesmente sistema, permanecendo à 
Contratada a posse integral e indiscutível do mesmo. 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 
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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 - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente do Decreto nº 3606-A, de 02 de janeiro de 2020.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3650 do dia 12/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 12 de fevereiro de 
2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3651/2020, de 12 de fevereiro 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 AMANDA FRANCO E SILVA, que 
exerce o cargo de Coordenadora de Serviços Gerais, para exercer 
a função de Gestora do Contrato nº 040/2020; consequência da 
modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 017/2020, tem como 
objeto a eventual e futura contratação de empresa para prestação 
de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande 
circulação a nível estadual, Diário Oficial do Estado de Goiás e 
Diário Oficial da União (avisos licitatórios, extratos de contratos 
e demais atos oficiais), de interesse da Prefeitura Municipal de 
Jataí – GO. 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 
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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 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente do Decreto nº 3647, de 11 de fevereiro de 2020.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3651 do dia 12/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 12 de fevereiro de 
2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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DECRETO n.º 3652-A/2020, de 11 de fevereiro 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 ANTÔNIO RICARDO FRANCO 
DE OLIVEIRA, que exerce o cargo de Coordenador de Protocolo 
e Arquivamento, para exercer a função de Gestor do Contrato 
nº 041/2020; consequência da modalidade de licitação tipo 
PREGÃO Nº 013/2020, tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em serviços gráficos visando a confecção e 
fornecimento de capas de processos administrativos, nas cores azul 
e laranja. Aquisição destes itens visa atender às necessidades da 
Secretaria de Gestão e Planejamento mais especificamente o Setor 
de Protocolo. 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
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• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3652-A do dia 11/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 11 de fevereiro de 
2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3641/2020, de 05 de fevereiro 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 MOACIR SILVA PAPACOSTA 
JUNIOR, que exerce o cargo de Gerente de Varrição de Ruas, para 
exercer a função de Gestor do Contrato nº 039/2020; consequência 
da modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 010/2020, tem como 
objeto a aquisição de cal com fixador, em sacos de 8 quilos, para 
atender a demanda da Equipe de Pintura de Meio Fio da Secretaria 
do Meio Ambiente e Urbanismo. 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, 
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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 n° 3641 do dia 05/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 05 de fevereiro de 
2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

___________________________

DECRETO n.º 3643/2020, de 05 de fevereiro 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 GUSTAVO ASSIS LOPES, que 
exerce o cargo de Coordenador do Aterro Sanitário, para exercer 
a função de Gestor do Contrato nº 264/2018; consequência da 

modalidade de licitação tipo TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, o 
objeto do presente contrato é visando a contratação de empresa 
para coletar, tratar e dar destinação final ambientalmente correta 
para os resíduos de serviços de saúde, sob o regime de empreitada 
por preço global, cujo local foi inspecionado previamente pela 
CONTRATADA, que examinou detalhadamente o projeto, as 
especificações e toda a Documentação da Licitação respectiva, e 
que se declara em condições de executar os serviços em estreita 
observância com o indicado no Projeto, nas Especificações e na 
Documentação levada a efeito pela Licitação através da TOMADA 
DE PREÇOS nº 001/2018. 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 
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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 - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente dos Decretos nº 3041 e 3208, de 04 de julho de 
2018.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3643 do dia 05/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 05 de fevereiro de 
2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3638/2020, de 05 de fevereiro 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 DALMO GONÇALVES DA SILVA,  
que exerce o cargo de Motorista, para exercer a função de Gestor 
dos Contratos nº 001/2020 – FMT e 002/2020 – FMT; consequência 
da modalidade de licitação tipo PREGÃO  Nº 014/2020, tem por 
objeto a de tintas de demarcação viária nas cores branca e amarela, 
solvente compatível com a tinta do município para atender 
a Superintendência de Trânsito. 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, 
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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 n° 3638 do dia 05/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 05 de fevereiro de 
2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

DISPENSAS
ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 002.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS.”

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 de fornecimento de instrumentos musicais e acessórios, 
por intermédio do Fembom Jataí.
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CONSIDERANDO que a empresa RAMPAZO & OLIVEIRA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 11.259.560/0001-81, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida 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 o fornecimento de equipamentos 
eletroeletrônicos, destina-se à aquisição de acessórios para 
microfone, visando utilização em equipamento de som durante 
realização de solenidades, instruções, palestras, cursos, e demais 
atividades militares, desenvolvidas pelo 13º BBM. A presente 
contratação está registrada no processo administrativo n. 
1.255/2020;
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de  
02 (DOIS) PEDESTAIS e 02 (DOIS) CACHIMBOS P/ MICROFONE SEM 
FIO, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
RAMPAZO & OLIVEIRA LTDA, com endereço à avenida Veriano de 
Oliveira Lima, n. 990, Vila Santa Maria, Jataí - GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).

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. 011.2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE FILTROS PARA BEBEDOUROS.”

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 01 
(um) refil de filtro purificador para bebedouro, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa PRADO E MENDES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n. 21.135.437/0001-02, 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 01 (um) refil de filtro purificador 
para bebedouro, destina-se a disponibilização de água potável para 
os integrantes da unidade, para cidadãos usuários dos serviços 
da instituição, bem como, de eventuais pessoas que transitem 
no interior do respectivo batalhão. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 1.929/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de 01 (UM) REFIL CARBONO BLOCK 5, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa PRADO E MENDES LTDA, com endereço à rua Marechal 
Rondon, n. 451A, Centro, Jataí – GO, nos termos da proposta de 
fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um valor 
total de R$ 55,00 (cinquenta e cinco 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

DISPENSA Nº: 04
“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMETO DE TECIDOS.”

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

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de tecidos, por 
meio do Fundo Municipal de Assistência Social.
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CONSIDERANDO que a empresa EXPRESS MALHAS, inscrita no 
CNPJ sob o nº 27.154.779/0001-56, apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de material para confecção de 
uniformes, visando atender ao Projeto Abelha, pois, ajuda 
a identificação das crianças assistidas pelo Núcleo, além de 
proporcionar uma segurança maior aos alunos, também melhora 
o aspecto de organização, facilitando o acompanhamento pelos 
monitores, uma vez que a uniformização auxilia o controle e a 
segurança dos mesmos, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 4.014/2020

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada no fornecimento de tecidos, para atender o Fundo 
Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
EXPRESS MALHAS, com endereço na Rua Benjamin Constant, nº 
584, Setor Campinas, Goiânia-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
3.828,65 (três mil, oitocentos e vinte oito reais e sessenta e cinco 
centavos). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 
688/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 EXPRESS MALHAS  27.154.779/0001-56 ( 62 ) 3293 - 1185  

       
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

E X P R E S S 
MALHAS

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 70,00 KG PV ANTIPILLING 
AZUL MARINHO

R$ 27,95 R$ 1.956,50

2 70,00 KG H E L A N C A 
COLEGIAL AZUL 
MARINHO

R$ 21,90 R$ 1.533,00

3 8,50 KG RIBANA DE PV R$ 39,90 R$ 339,15

VALOR TOTAL R$ 3.828,65

EMPRESA COM MENOR VALOR
EMPRESA VALOR TOTAL

EXPRESS MALHAS R$ 3.828,65

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

Jataí, 10 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 11

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.”

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

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de locação de imóvel, 
por meio da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa LIGA DESPORTIVA DE JATAÍ, inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.423.137/0001-72 apresentou orçamento de 
menor preço, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, Trabalhistas e de 
Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de locação de espaço Wamprê 
Rodrigues Vilela (Ginásio Vilelão). Para uso de Instituição 
Financeira Privada, para operar os serviços de processamento e 
gerenciamento de créditos da Folha de Pagamento do Servidores 
ativos, inativos e pensionistas, abrangendo os admitidos durante a 
vigência e execução do contrato da Administração Direta e Indireta 
do Município de Jataí. Considerando que a empresa Bradesco 
vencedora da Licitação de compra da Folha de Pagamento da 
Prefeitura, não possuir local adequado para atender todos os 
Servidores para abertura de suas respectivas contas, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 3.648/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no serviço de locação de imóvel, para 
atender a Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa LIGA DESPORTIVA DE JATAÍ, com endereço na Rua 
Riachuelo, n° 2.086, Setor Samuel Grahan, Jataí - GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um 
valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 
590/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 LIGA DESPORTIVA 
DE JATAI

 05.423.137/0001-72 (  )    -     36317706
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ITEM QUANT UND E S P E C I F I C A Ç Õ E S 
DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

LIGA DESPORTIVA 
DE JATAI

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 SV LOCAÇÃO DE PRÉDIO 
PARA EVENTO

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

V A L O R 
TOTAL

R $ 
3.000,00

EMPRESA COM MENOR VALOR
EMPRESA VALOR TOTAL

LIGA DESPORTIVA DE JATAI R$ 3.000,00

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

Jataí, 05 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 13

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W 20L.”

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

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

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

CONSIDERANDO que a empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.329.564/0001-26 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a solicitação de óleo lubrificante 10W 20L, 
para utilização nos gabaritos. Legendas e formas, antes de começar 
a pintura das sinalizações, evitando assim a fixação da tintas 
possibilitando uma melhor limpeza do material, o que simplifica o 

trabalho do pessoal de que faz a pintura viária horizontal das ruas 
e avenidas. Além de aumentar a vida útil do material, no intuito de 
melhora o rendimento das equipes, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 1.712/2020;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA, com endereço 
na Rua Tiradentes, nº 22, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 600,00 (seiscentos reais). Conforme segue: 
 

Data: Critério de 
J u l g a m e n t o : 
Preço global

Ordem de 
F o r n e c i m e n t o : 
475/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D 
O R

CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 ERIO AUTO 
PECAS E 
M E C A N I C A 
LTDA

 10.329.564/0001-26   

       
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

ERIO AUTO 
PECAS E 
M E C A N I C A 

LTDA

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 3,00 UN O L E O 
LUBRIFICANTE

R$ 200,00 R$ 600,00

VALOR TOTAL R$ 600,00

EMPRESA COM MENOR VALOR
EMPRESA VALOR TOTAL

ERIO AUTO PECAS E MECANICA LTDA R$ 600,00

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

Jataí, 06 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 08

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.”
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O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 

1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de peças 
automotivas, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECANICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.329.564/0001-26 apresentou 
orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 

trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a solicitação de peças para manutenção da 
parte elétrica da caminhonete GM/ D20, placa: HRT-6969, devido 
ao fato que o veículo em questão vem apresentando problemas 
na partida do motor, com isso verificou a necessidade de procurar 
um, profissional especializado na área para avaliar a situação. 
Onde constatou problemas na bateria, no chicote e no relê de 
partida, sendo necessário a substituição destas peças, aquisição 

está registrada no processo administrativo nº 2.394/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de peças automotivas, 

para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ERIO AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA, com endereço 
na Rua Tiradentes, nº 22, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Conforme 

segue: 
 

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de 
F o r n e c i m e n t o : 

468/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 ERIO AUTO PECAS 
E MECANICA LTDA

 10.329.564/0001-
26

 (64) 3636-3244

  
       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

ERIO AUTO 
PECAS E 
M E C A N I C A 

LTDA

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 PÇ BATERIA R$ 395,00 R$ 395,00

2 1,00 UN CHICOTE COM 
TERMINAL

R$ 45,00 R$ 45,00

3 1,00 UN RELE DE 
PARTIDA DN

R$ 135,00 R$ 135,00

VALOR TOTAL R$ 575,00

EMPRESA COM MENOR VALOR
EMPRESA VALOR TOTAL

ERIO AUTO PECAS E MECANICA LTDA R$ 575,00

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

Jataí, 05 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 09

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS.”

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

1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

e seiscentos reais);

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de confecção de 

adesivos, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa DAIANI CANDIDA MORAES 
NASCIMENTO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.493.304/0001-30 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 

trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a solicitação para aquisição de material 
de consumo (adesivos destrutivos), estes materiais e de suma 
importância, pois é utilizados na inspeção de veículos realizados 
pela Superintendência Municipal de Trânsito onde os mesmos 
serão aprovados ou reprovados pelo Departamento de Vistorias. No 
intuito de trazer uma maior segurança e autenticidade aos serviços 
prestados pelos servidores responsáveis pelas Vistorias, aquisição 

está registrada no processo administrativo nº 3.606/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no serviço de confecção de adesivos, 

para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO - ME, com endereço na 
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Avenida Joaquim Candido, nº 1.191, Setor Antena, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 1.930,00 (um mil, novecentos e trinta 

reais). Conforme segue: 
 

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de 
F o r n e c i m e n t o : 

639/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 DAIANI CANDIDA 
M O R A E S 
NASCIMENTO - ME 

 17.493.304/0001-
30

 (64) 3631-7042     

       
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

D A I A N I 
C A N D I D A 
M O R A E S 
NASCIMENTO 

- ME 

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 350,00 SV A D E S I V O 
D E S T R U T I V O 

8X8 CM

R$ 2,15 R$ 750,75

2 350,00 SV A D E S I V O 
D E S T R U T I V O 

8X8 CM

R$ 2,14 R$ 750,40

3 100,00 SV A D E S I V O 
D E S T R U T I V O 

12X12 CM

R$ 4,30 R$ 430,00

DESCONTOS R$ 1,15

VALOR TOTAL R$ 1.930,00

EMPRESA COM MENOR VALOR
EMPRESA VALOR TOTAL

DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO - ME R$ 1.930,00

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

Jataí, 05 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

PORTARIA INTERNA - SMT Nº 001, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020.

“Este regulamento tem como objetivo estabelecer regras, 
 

organizar e disciplinar a utilização das viaturas e demais veículos 
da SMT estabelecendo normas de procedimentos e conduta que 
salvaguardem sempre as questões de segurança e manutenção dos 
veículos.” 

O Superintendente Municipal De Trânsito De Jataí, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1 – Regular procedimentos, a seguir descritos, para utilização 
dos Veículos Oficiais, nos seguintes termos: 
I. O fiscal estará responsável pela viatura conforme escala;

II. Operar conscientemente o veículo trajando uniforme fornecido 
pelo órgão;
III. Verificar constantemente e principalmente, antes de qualquer 
atividade, se o veículo está em perfeitas condições técnicas, com o 
equipamento e acessórios obrigatórios;
IV. Ao receber o veículo, de acordo com a escala, executar a 
manutenção preventiva, comunicando qualquer irregularidade ao 
Superior imediato, sob pena de responsabilidade;
V. Preencher corretamente o Controle de quilometragem;
VI. Comunicar, ao Superior imediato, as ocorrências verificadas 
durante o período de trabalho, utilizando, para tanto, o verso 
do Controle de quilometragem ou na programação diária das 
atividades;
VII. Manter o veículo limpo interna e externamente;
VIII. Não fumar no interior do veículo, em obediência à legislação 
em vigor;
IX. É proibido usar o veículo do órgão para INTERESSES 
PARTICULARES, respondendo o condutor administrativa, civil e 
criminalmente;
X. É proibido transportar pessoas estranhas ao quadro de servidores 
;
XI. Revistar minuciosamente o interior do veículo, ao término do 
serviço, a fim de verificar a existência de documentos e objetos 
esquecidos, encaminhando-os ao Superior imediato. 
XII. Deve, o condutor, dar ciência ao Superior imediato, logo no 
início do trabalho, se em virtude de tratamento médico ou similar, 
tiver feito uso de qualquer substância ou estimulante, que por sua 
natureza tenha possibilidade de potencializar possível ocorrência 
de acidentes. 

Art. 2 Estabelecer competências e medidas de controle de uso, 
manutenção veículos oficiais.

I. Competência Por Parte Do Motorista 

a)Assumir a direção do veículo oficial somente quando estiver de 
posse do “Controle de Quilometragem”;
b)Encaminhar o “Controle de Quilometragem” ao superior imediato, 
ao retornar ao local de trabalho, sendo obrigatório o preenchimento 
correto de todos os campos sob sua responsabilidade, incluindo 
Nome e Assinatura.

II. Competência por parte do encarregado de manutenção e 
motorista; 
a)Inspecionar o veículo antes da sua partida, durante o seu 
deslocamento, nas paradas e após o serviço, observando os 
seguintes aspectos: 
-Limpeza (interna e externa); 
-Verificar abastecimento da viatura (designada por escala)
-Documentação (veículo e condutor); 
-Ferramentas (macaco, cabo, chave de rodas e outros); 
-Equipamentos (extintor, triângulo, cintos de segurança e outros); 
-Tapeçaria (bancos, corrediças, tapetes, borrachas das portas, 
frisos, canaletas, espelhos retrovisores, máquinas dos vidros, 
fechaduras e outros); 
-Mecânica (direção, freios, inclusive nível de óleo, pedal da 
embreagem, amortecedores, borrachas e outros); 
-Motor (nível de óleo do motor, correias, mangueira, ruídos 
anormais, regulagem, velas e cabos); 
-Sistema elétrico (faróis, lanternas, setas, luz de freio, luz de ré, 
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luzes de emergência, giroflex (sinalizadores Led), luz do painel, 
buzina, lanterna da placa traseira, limpador do pára-brisa, lavador 
do pára-brisa, motor de partida, alternador, bateria, instrumentos 
do painel, regulador de voltagem e outros); 
-Funilaria e pintura ( pára-lamas, portas, capô do motor, tampa do 
porta-malas, pára-choques e outros); 
-Pneus e rodas (pneus, estepe, calibragem); 
-Manutenção dos 5.000km.
• Operar conscientemente o veículo, obedecidas as suas 
características técnicas, e observando rigorosamente as instruções 
sobre manutenção;
 
b) Comunicar as anormalidades constatadas, para que seja 
providenciado o conserto do veículo (manutenção corretiva) ou 
qualquer outro procedimento relativo à manutenção de um modo 
geral (lavagem e lubrificação).
 Art. 3 – Procedimentos em caso de sinistro com veículos oficiais 
acidentes, furto e roubo; 

I.Abster-se de assinar, no local do acidente, qualquer declaração de 
culpa ou admitir a responsabilidade do ocorrido; 

a)entrar em contato com o Superior imediato para comunicar o 
acidente e, em seguida, tomar as providências legais, no sentido 
de ser confeccionado o Boletim de Ocorrência, o qual deverá ser 
lavrado, imediatamente, após o acidente;
b)As partes devem se dirigir à Delegacia de Polícia; 
c)A lavratura do Boletim de Ocorrência deve ser solicitada mesmo 
que o condutor do outro veículo tenha cobertura do Seguro contra 
danos materiais ou que se declare culpado; 

II.Em caso de fuga do condutor do outro veículo, procurar a 
Delegacia de Polícia, fornecendo a placa do carro infrator e nome 
de testemunha; 

III.Fazer constar a manifestação do condutor do outro veículo, no 
Boletim de Ocorrência, na hipótese dele admitir sua culpa pelo 
acidente; 
IV.Preencher o verso do “Controle de quilometragem” que 
acompanha o veículo, relatando o acidente e anotando o nome, 
endereço, RG das testemunhas, as quais serão de grande valia na 
apuração de responsabilidade;

V.Ressarcir os prejuízos causados, sujeitando-se à pena disciplinar 
cabível, quando considerado responsável pelos danos ocasionados 
ao patrimônio do órgão e de terceiros, de acordo com a legislação 
em vigor; 

Observação: 
Atualmente, a Polícia não comparece ao local do acidente, nos 
casos em que haja somente danos materiais. 

VI.Adotar procedimento legal e administrativo igual ao do acidente, 
em caso de furto ou roubo do veículo oficial.

Art. 4 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Superintendência Municipal de Trânsito de Jataí-GO, aos 13 dias do 
mês de fevereiro do ano de 2020. 

Publique-se. Cumpra-se.

CELIO BORGES MARTINS
Superintendência Municipal de Trânsito de Jataí

Superintendência de Comunicação


