
Ano 8 | 1657ª Edição | Vigência: 12/03/2020 PAG. 1DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

DISPENSAS

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 16

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS 
PARA VEÍCULO.”

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

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de confecção de placas 
para veículo, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa SILVA LOPES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.968.882/0001-71, 
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 para confecção de nova placa 
Mercosul, para o veículo Palio placa anterior: OOA-3798, placa 
nova: OOA3H98. De acordo com a autorização para instalação 
de nova placa do Detran solicitamos orçamentos das empresas 
credenciadas em Jataí. Solicitação feita pela Srª Marluce Fernandes 
Lima Peres, Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
aquisição está registrada no processo administrativo nº 7.883/2020

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada serviço de serviço confecção de placas para veículo, 
para atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
SILVA LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com endereço na Rua 
Zeca Lopes, nº 470, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
127,00 (cento e vinte sete reais). Conforme segue:

Data: Critério de Julgamento: 
Preço global Ordem de Fornecimento: 1264/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 SILVA LOPES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA  03.968.882/0001-71
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PÁG. 01

       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

SILVA LOPES COMERCIO E 
SERVICOS LTDA

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 SV PAR DE PLACAS MERCOSUL R$ 127,00 R$ 127,00

VALOR TOTAL R$ 127,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

SILVA LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 127,00

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

Jataí, 06 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 43

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SENSOR DE 
PRESSÃO FILTRO DE COMBUSTÍVEL CAMINHÃO.”

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 sensor 
de pressão filtro de combustível caminhão, por meio da 
Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 apresentou 
orçamento de menor valor, e 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 troca do sensor de pressão 
do filtro combustível do Ford Cargo, placa PGK 3159, essa peça 
quebrou necessitando de substituição, lembrando que esse 
caminhão realiza a manutenção em sinalização semafórica, 
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sinalização vertical e também e na reposição dos materiais no 
almoxarifado da Oficina do Departamento de Sinalização da 
Superintendência Municipal de Trânsito de Jataí, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 7.697/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de sensor de pressão 
filtro de combustível caminhão, para atender a Superintendência 
Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Conforme segue: 
 

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1277/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R CPF/CNPJ

1 AUTO PEÇAS LIMA 
E FREITAS

 35.262.463/0001-
06

   

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 UN SENSOR PRESSAO R$ 650,00 R$ 650,00

VALOR TOTAL R$ 650,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 650,00

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

Jataí, 05 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 42

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTOFADO.”

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 instalação de 
estofado, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.262.463/0001-06 apresentou 
orçamento de menor valor, e 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 instalação de estofado em veículo 
para a GM placa: GQI-1492, pois, a proteção mantém a originalidade 
e durabilidade do produto por um tempo maior, a proteção dos 
bancos contra desgastes naturais e ocasionais como rasgos, 
acumulo de sujeira, manchas e demais fatores que danificam os 
estofados. Vale ressaltar que as Equipes de Sinalização de Trânsito 
utilizam a caminhonete em suas atividades rotineiras, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 7.750/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no serviço de instalação de estofado, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 960, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais). Conforme segue: 
 

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1265/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R CPF/CNPJ

1 AUTO PEÇAS LIMA 
E FREITAS

 35.262.463/0001-
06

 
       

ITEM QUANT UND
ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 UN INSTALAÇÃO DE 
ESTOFADO R$ 790,00 R$ 790,00

VALOR TOTAL R$ 790,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

AUTO PEÇAS LIMA E FREITAS R$ 790,00

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

Jataí, 05 de março de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.
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Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 12

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO.”

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 parelho 
de ar condicionado, por meio do Procuradoria Jurídica Geral do 
Município.

CONSIDERANDO que a empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.563.511/0001-60 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 para aquisição de 1 (um) novo 
aparelho de ar condicionado, para a Procuradoria Jurídica Geral 
do Município. No intuito de substituir o atual localizado na sala 
do Procurador Geral do Município, tendo em vista que o mesmo 
encontra-se com defeito. Foram realizadas diversas tentativas 
de realizar o reparo, todavia, continuou a apresentar problemas, 
o que não restou outra alternativa, a não ser pedir a troca do 
aparelho, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
3.924/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de 1 (um) aparelho de ar 
condicionado de 9 (nove) mil BTUs, para atender a Procuradoria 
Jurídica Geral do Município.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME, com endereço na 
Avenida Rio Claro, n° 990, Setor Centro, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 1.420,00 (um mil, quatrocentos e vinte reais). Conforme 
segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de 
Fornecimento: 

636/2020
Nº TCTF

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

1 NEUDES OLIVEIRA 
DE JESUS - ME

 07.563.511/0001-
60 (06)4631-8690 

        

ITEM QUANT UND
ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 UNID.
AR 

CONDICIONADO 
9000 BTUS

R$ 1.420,00 R$ 1.420,00

VALOR TOTAL R$ 1.420,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

NEUDES OLIVEIRA DE JESUS - ME R$ 1.420,00

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: 08

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFIL PARA 
BEBEDOURO INDUSTRIAL.”

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 refil para 
bebedouro industrial, por meio do Fundo Municipal de Assistência 
Social.

CONSIDERANDO que a empresa PRADO E MENDES LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 21.135.437/0001-02, 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 o bebedouro 
industrial do Projeto Abelha, que e usado para atender as 
necessidades das crianças que são atendidas no Núcleo. Onde 
se faz necessário a troca do refil, pois, a substituição deveria ser 
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feita de 12 (doze) em 12 (doze) meses, e já faz mais de 24 (vinte 
e quatro) meses que não e feita a substituição do refil, o que 
prejudica a qualidade da água servida aos Servidores e Alunos da 
Instituição, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
4.018/2020

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa PRADO E MENDES LTDA - ME, com endereço na Avenida 
Joaquim Cândido, nº 189, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). Conforme segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 732/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R CPF/CNPJ

1 PRADO E MENDES 
LTDA - ME

 21.135.437/0001-
02

       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

PRADO E MENDES LTDA - ME

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 3,00 UN REFIL PA 200 R$ 65,00 R$ 195,00

VALOR TOTAL R$ 195,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

PRADO E MENDES LTDA - ME R$ 195,00

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

Jataí, 18 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

Relatório n° 01/2020

Jataí, 12 de março de 2020.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Inexigibilidade: Nº 01/2020

Referência: Justificativa de Dispensa de chamamento público com 
vista á celebração de parceria estabelecida pela administração 
pública com a organização da sociedade civil denominada 
Associação de Beneficência Albergue São Vicente de Paulo, para a 
consecução de finalidades de interesse público. 

Organização da Sociedade Civil/Proponente: Associação de 
Beneficência Albergue São Vicente de Paulo.
Objeto proposto: Justificativa de Dispensa de chamamento público 
para firmar termo de colaboração para o Serviço de Acolhimento 
Institucional para Idosos. 
Valor total do repasse: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil 
reais);
Período de Execução: 09 meses 
Tipo da Parceria: Termo de Colaboração.
Fonte de Recurso: 100
Dotação orçamentária: 08.845.2839.9030.3.3.50.43.00

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE

Considerando que a oferta dos serviços socioassistenciais pode 
ser executada em parceria com as organizações da sociedade civil 
e que as entidades para comporem a rede socioassistencial têm 
como requisito o registro no Conselho Municipal de Assistência 
Social; 

Considerando a possibilidade legal de dispensa de chamamento 
público, elencada no art. 30, VI, da Lei Federal nº 13.019/2014: 
“Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do 
chamamento público: 

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas por 
organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo 
órgão gestor da respectiva política. (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015)”;
 
Considerando o que a entidade atende ao que preconiza a 
Resolução 21/2016 do Conselho Nacional de Assistência Social: 

§2º A hipótese de dispensa de chamamento público de que trata 
o inciso VI do art. 30 da Lei nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas 
entidades ou organizações de assistência social que cumprem 
cumulativamente os requisitos constantes nos incisos do art. 2º 
desta Resolução, quando: I – o objeto do plano de trabalho for a 
prestação de serviços socioassistenciais regulamentados; e

II – a descontinuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais 
gravoso à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada 
em parecer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 2011, 
do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
 
Considerando que a ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA ALBERGUE 
SÃO VICENTE DE PAULO – Albergue de Jataí, situada na Oronzimbo 
Lopes de Carvalho, 1097- Bairro Dom Abel – Jataí – GO, inscrita 
no CNPJ: 02.251.270/0001-09,  é a única organização privada, 
filantrópica instalada neste município que trabalha com a oferta 
de Acolhimento Institucional para pessoas idosas em situação de 
vulnerabilidade social.  
 
Considerando que a referida Associação presta atendimento 
com qualidade de acordo com a capacidade física da unidade, 
cumprindo o Estatuto do Idoso (lei 10.741/2003) e respeitando 
normas constitucionais para preservação dos Direitos Adquiridos 
a dignidade da pessoa humana, oferecendo Proteção Social 
Especial de Alta Complexidade, as pessoas idosas, em situação de 
vulnerabilidade ou risco social. 
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Considerando que a proponente, foi fundada em 21/04/1952, 
e vem desenvolvendo há mais de 60 (sessenta) anos, atividades 
voltadas a serviços de saúde e assistência social, estando 
credenciada pelo órgão gestor dessa respectiva política pública, 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Jataí e inscrita 
no Cadastro Nacional de Entidades de assistência Social – CNEAS.

Considerando que o serviço é ofertado nos termos da Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), Política Nacional de Assistência social 
(PNAS) e demais legislações que norteiam a Política Nacional de 
Assistência Social;

Considerando por fim a presença do projeto de lei nº 41 de 13 de 
agosto de 2019, autorizando a despesa.  

Justificamos a dispensa de chamamento público para celebração 
de Termo de Colaboração entre o Município e a Organização da 
Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÊNCIA ALBERGUE SÃO 
VICENTE DE PAULO – Albergue de Jataí, uma vez que os Serviços 
de Assistência Social são de ação continuada e ininterrupta, além 
de terem estabelecidos vínculos com os usuários e a rede local do 
território. 
 
Assim, a formalização do Termo de Colaboração, possibilitará a 
Associação, por meio da conjugação de esforços com o Município, 
o atendimento à população Jataiense para facilitar o acolhimento, 
a saúde e o bem-estar da pessoa idosa. 

Respeitosamente,

_______________________________________________
Marluce Fernandes Lima Peres

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 017/2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE “AGULHAS 
PARA BIOPSIAS” UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS 
GINECOLÓGICOS EM PACIENTES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 
DOUTOR SERAFIM DE CARVALHO.”

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso IV do 
Art. 24, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores;

CONSIDERANDO a urgência, a impossibilidade momentânea 
de conclusão de procedimento administrativo ordinário nos 
termos prescritos pela Lei nº 8.666/93, a discricionariedade da 
Administração e a necessidade de contratação imediata e direta de 
empresa para fornecimento de soluções para hemodiálise;

CONSIDERANDO a necessidade da aquisição de “Agulhas para 
Biopsia” utilizadas nos procedimentos ginecológicos, atendendo as 
necessidades do Hospital das Clinicas Doutor Serafim de Carvalho.

CONSIDERANDO que a Empresa CCAF COMÉRCIO DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME, 
apresentou a menor proposta de fornecimento justificando os 
preços, conforme previsto na legislação pertinente;

CONSIDERANDO a necessidade que o Município tem em fornecer 
uma prestação de serviços com qualidade e comprometimento;

CONSIDERANDO que foi informado pelo departamento responsável 
que o material não está disponível em nenhum pregão vigente, 
visto ainda que não se trata de produto descartável e não tem 
muita reposição, contudo devido a ser um acessório imprescindível 
para realização do diagnóstico quando necessário. Para tanto, se 
faz necessária à aquisição emergencial e imediata do referido 
material;

CONSIDERANDO que a contratação direta também se mostra 
possível quando a situação de emergência decorre da falta de 
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos 
recursos púbicos. O art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 não 
distingue a emergência resultante do imprevisível daquela 
resultante da incúria ou da inércia administrativa, sendo 
cabíveis, em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que 
devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares. (Acórdão 1122/2017 Plenário, Auditoria, Relator 
Ministro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contrato nº 
324 TCU).

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
“Agulhas para Biopsia” utilizada nos procedimentos ginecológicos, 
atendendo as necessidades do Hospital das Clinicas Doutor Serafim 
de Carvalho;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa CCAF COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 16.917.181/0001-55 
com endereço na Rua Presidente Hermes da Fonseca, nº 438, Qd. 
73, Lt. 09, Jardim Presidente. Goiânia - GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma no valor de R$ 408,72 
(quatrocentos e oito reais e setenta e dois centavos).

Nº DESCRIÇÃO QTD UND

CCAF COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

HOSPITALARES EIRELI ME, CNPJ: 
16.917.181/0001-55

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 CURETA DE 
NOVAK 6 UND R$ 68,12 R$ 408,72

TOTAL R$ 408,72

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

Os quantitativos acima apurados correspondem á mera expectativa 
de consumo, não estando à administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.

Jataí, aos 04 dias do mês de março do ano de 2020.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE
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Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL – FMS 017/2020

PROCESSO N°: 8498/2020

OBJETO: Aquisição de “Agulhas para Biopsia” para serem utilizadas 
nos procedimentos ginecológicos, atendendo as necessidades do 
Hospital das Clinicas Doutor Serafim de Carvalho.

CONTRATADA: CCAF COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI ME - CNPJ: 16.917.181/0001-55

Nº DESCRIÇÃO QTD UND

CCAF COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

HOSPITALARES EIRELI ME
CNPJ: 16.917.181/0001-55

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1 CURETA DE 
NOVAK 6 UND R$ 68,12 R$ 408,72

TOTAL R$ 408,72

Assinatura: 04/03/2020

Vigência: 03/06/2020

Valor Global: R$ 408,72 (quatrocentos e oito e setenta e dois reais)

Fundamentação: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação orçamentária: 10.302.1039.2078.3.3.90.30.00

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS 018/2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 
(01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 46 
(QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS SENTADOS, DE JATAÍ – GO 
AO MUNICÍPIO DE TRINDADE – GO, ONDE PASSARÃO POR 
PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS NOS DIAS 05/03/2020 
E 14/03/2020.

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9412/2018;

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

CONSIDERANDO que o município necessita locar (01 ônibus) para 
transportar 46 passageiros (quarenta e seis) sentados, de Jataí – GO 
ao município de Trindade – GO, onde passarão por procedimentos 
oftalmológicos nos dias 05/03/2020 e 14/03/2020.

CONSIDERANDO que a Empresa LORISTUR TURISMO LTDA – CNPJ 
02.997.493/0001-01, apresentou proposta de fornecimento com 
orçamento inferior ao previsto na legislação pertinente, bem como 
apresentou todas as certidões de débitos;

CONSIDERANDO a necessidade urgente na contratação do 
transporte, haja vista, a Secretaria Municipal de Saúde não dispõe 
de veículo compatível com as necessidades para esta quantidade 
de transporte de passageiros;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada de locação de veículos, para transporte 
de pacientes, onde passarão por procedimentos Oftalmológicos no 
município de Trindade - GO nos dias 05/03/2020 e 14/03/2020;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa Loristur Turismo Ltda – inscrita no CNPJ 02.997.493/0001-
01, com endereço na Rua JK, nº 1480, Qd. 08, Lt. 19, Setor Divino 
Espirito Santo, Jataí GO, nos termos da proposta de fornecimento 
apresentado pela mesma no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e 
duzentos reais).

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

Jataí, 04 de março de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 018/2020

PROCESSO: 8109/2020

CONTRATADA: LORISTUR TURISMO LTDA - CNPJ: 02.997.493/0001-
01

OBJETO: Locação de (01 ônibus) com capacidade para transportar 
46 (quarenta e seis) passageiros sentados, onde passarão 
por tratamentos especializados de oftalmologia, neurologia e 
pneumologia em Goiânia - GO;
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Nº DESCRIÇÃO QTD UND

LORISTUR TURISMO LTDA CNPJ: 
02.997.493/0001-01

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1

Locação de (01 Ônibus) com 
capacidade para transportar 46 

(quarenta e seis) passageiros 
sentados, onde passarão por 

procedimentos Oftalmológicos no 
município de Trindade - GO nos dias 

05/03/2020 e 14/03/2020;

2 UND R$ 3.600,00 R$ 7.200,00

TOTAL R$ 7.200,00

Assinatura: 04/03/2020
Vigência: 03/05/2020
Valor Total: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO.
Dotação Orçamentária: 10.122.1039.2062.3.3.90.39.00

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – FMS Nº: 019/2020
 

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE PANELAS DE PRESSÃO UTILIZADAS NA 
COZINHA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS.” 

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do 
Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas 
modificações posteriores e Decreto 9412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí, 
necessita contratar empresa especializada para “Prestação de 
Serviços de Manutenção de Panelas de Pressão” utilizadas na 
cozinha, atendendo as necessidades do CAPS;

CONSIDERANDO que a Empresa CARLINDO BATISTA RODRIGUES 
17244692153 – CNPJ 22.014.753/0001-99, apresentou proposta 
de fornecimento com orçamento inferior ao previsto na legislação 
pertinente e também todas as certidões negativas de débitos dos 
tributos Municipais, Estaduais, da União e trabalhistas;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios que 
atendam as demandas dos munícipes, portanto, se faz necessário 
à aquisição dos serviços solicitados;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada na “Prestação de Serviços de Manutenção 
de Panelas de Pressão” utilizadas na cozinha, atendendo as 
necessidades do CAPS.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa Carlindo Batista Rodrigues 17244692153, inscrita no 
CNPJ nº 22.014.753/0001-99, com endereço na Rua Deputado 
Costa Lima, nº 1261, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta de 

fornecimento apresentado pela mesma no valor total de R$ 179,00 
(cento e setenta e nove reais).

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

Jataí, 06 de março de 2020.

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

 
Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

_____________________________________________________

EXTRATO DA DISPENSA – FMS 019/2020

PROCESSO: 33906/2019

CONTRATADA: Carlindo Batista Rodrigues 17244692153 – CNPJ: 
22.014.753/0001-99

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Prestação de 
Serviços de “Manutenção de Panelas de Pressão” utilizadas na 
cozinha, atendendo as necessidades do CAPS.

Nº DESCRIÇÃO QTD UND

CARLINDO BATISTA RODRIGUES 
17244692153 CNPJ: 
22.014.753/0001-99

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

1

MANUTENÇÃO DE PANELAS DE 
PRESSÃO – MARCA: EIRILAR 20 LT / 

MARCA: FULGOR: 15 LT
PROBLEMA DETECTADO: NÃO PEGA 

PRESSÃO.

UND 2 R$ 59,50 R$ 119,00

2

MANUTENÇÃO DE PANELAS DE 
PRESSÃO – 10 LT 

PROBLEMA DETECTADO: TROCAR 
O CABO.

UND 1 R$ 60,00 R$ 60,00

TOTAL R$ 179,00

Assinatura: 06/03/2020

Vigência: 05/06/2020

Valor Total: R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais).

Fundamentação: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO.

Dotação Orçamentária: 10.302.1039.2089.3.3.90.39.00.

Oficio n°012/2020                                      Jataí GO, 12 de Março de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
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sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

12/03/2020 MERENDA ESCOLAR 43561-9 41.148,40

     
Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

_____________________________________________________

Oficio n°011/2020                                    Jataí GO, 12 de Março de 2020.

Notificação de Liberação de Recursos Federais

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data do Crédito Origem Conta Bancária Valor (R$)

12/03/2020 JATAIBL GBF FNAS 60595-6 14.129,91

Atenciosamente, 

Clênia Severino Lima
Tesoureira

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da Dispensa 
de Licitação 002/2019. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

LEIDE LAURA LOPES SANDRI 998.918.591-34 TERMO ADITIVO N° 01 – C: 
062/2019

MARISTELA LOPES SANDRI 954.252.761 - 68 TERMO ADITIVO N° 01 – C: 
063/2019

NÁDIA LOPES SANDRI 005.054.351-28 TERMO ADITIVO N° 01 – C: 
064/2019

REJANE LOPES SANDRI 005.054.761-50 TERMO ADITIVO N° 01 – C: 
065/2019

                                                            Jataí – GO, 12 de março de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

DECISÃO 

PREGÃO nº 098/2019,
Processo Administrativo nº. 24.665/2019, 
Contrato n° 173/2019
Recorrente: VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Assunto: Recurso contra a decisão de aplicação de multa e 
suspensão pela inexecução contratual.

I - RELATÓRIO

A Secretaria Municipal de Educação de Jataí através da equipe de 
pregão lançou edital de Pregão Presencial nº 098/2019, visando 
fornecimento de gêneros alimentícios em geral, destinados à 
Alimentação Escolar dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e 
nove) Instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação de 
Jataí-GO.  

A empresa VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI foi 
vencedora de vários itens do Pregão nº 098/2019, vindo a firmar 
com o Município de Jataí e o contrato nº 173/2019.

Em seguida, a gestora do contrato foi informada que a empresa 
VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, fora contratada para 
fornecimento de gêneros alimentícios em geral deixou de atender 
por completo as ordens de fornecimento emitidas conforme 
processos administrativos nº 5510/2020 5512/2020, 6423/2020, 
mesmo após devidamente notificada.

A ausência de produtos comprometeu o fornecimento de 
alimentação nas escolas, bem como a qualidade da merenda 
escolar, causando grande transtorno naquelas unidades escolares.

A conduta da empresa foi tipificada na alínea “k” do parágrafo 
quarto da cláusula nona, com a aplicação de multa de 10% do 
valor da parte inadimplida no valor de R$ 33.269,96 (trinta e três 
mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), 
totalizando a multa no valor de R$ 3.326,99 (três mil trezentos e 
vinte e seis reais e noventa e nove centavos).      

No mesmo sentido, em razão dos transtornos ocasionados nas 
unidades escolares pela falta os produtos essenciais para a merenda 
escolar o gestor também decidiu, com fulcro no art. 87, III, da Lei 
nº 8.666/93, pela aplicação da pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, GOIÁS, pelo prazo de 01 (um) 
ano.

A empresa VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, após o 
recebimento de decisão apresentou recurso: alegando que o erro 
foi culposo e não doloso, aduziu que existe uma crise nacional de 
abastecimento, e que a penalidade multa e suspensão aplicadas 
na decisão recebida é considerada gravíssima e tal punição não 
é compatível com a conduta da empresa; requereu a extinção de 
qualquer tipo de intenção de aplicação de penalidade e rescisão 
amigável.
   
II – DA ANÁLISE
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A empresa insurge contra decisão sobre a aplicação de penalidade 
de multa e suspensão pela inexecução contratual, alegando ter 
ocorrido um equívoco na decisão da gestora do contrato.

A fundamentação da penalidade gira em torno da disposição 
contida no contrato, senão vejamos:

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da lei 
Federal 8666/93, Lei Federal 10.520/02 e demais normas 
pertinentes
“k) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parte 
inadimplida em caso de inexecução parcial do contrato, sem 
prejuízo da rescisão do contrato;
Parágrafo Quarto: O descumprimento das obrigações 
assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita 
pela CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais 
pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções 
administrativas:
b) Suspensão temporária de participação em licitação, e 
impedimento de contratar com a administração pública, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos, e dosada segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida”

Logo, alega a empresa que a penalidade não deveria ser aplicada 
em razão de um suposto excludente de licitude e de culpa, aduzindo 
ser vítima de problemas excepcionais. 

Pois bem.

A Recorrente insurge contra decisão de aplicação de penalidade 
de multa e suspensão pela inexecução contratual, alegando ter 
sido cometida pela crise nacional de abastecimento e que não tem 
culpa dos atrasos e não merece penalidades.

Alegou que teve problemas imprevisíveis que é possível a 
prorrogação dos prazos de entrega.

Todavia, com o devido respeito à idiossincrasia da empresa, 
os argumentos utilizados não justificam o descumprimento da 
obrigação contraída, nem tão pouco podem isentá-la das sanções 
decorrentes pela inobservância das regras avençadas, senão 
vejamos. 

Ao participar do certame, detinha a empresa total conhecimento 
de todas as regras do mesmo, inclusive em relação às penalidades 
a serem aplicadas em eventual descumprimento do edital e do 
contrato, conforme estabelece a cláusula nona do contrato.

Observa-se ainda, que diferente do cenário acima reproduzido, 
a empresa recorrente é reincidente com atrasos, e com falta 
de compromisso com os prazos de atendimento para com 
a administração municipal, razão pela qual é totalmente 
improcedente a argumentação apresentada, imperioso frisar, que 
foram mais três oportunidades para se manifestar: primeiro com 
a, assinatura do contrato, segundo com a emissão da OF (ordem 
de fornecimento), terceira com a primeira notificação de atraso, e 
quarta com segunda notificação de atraso.

É lamentável a conduta da empresa, em deixar de entregar 
produtos da merenda escolar, deixando diversas crianças sem a 
alimentação adequada, o que demonstra a gravidade da situação 

de inexecução.

Sobre a fundamentação do recurso, imperioso contrapor os 
seguintes pontos:

• Teoria da imprevisão – como o próprio nome já diz é para eventos 
imprevisíveis, o que não vem ao caso, pois a falta de suporte é 
totalmente previsível, a ponto de estar prevista no edital. 

• Caso Fortuito e Força Maior – “São fatos imprevisíveis aqueles 
eventos que constituem o que a doutrina tem denominado de 
força maior e de caso fortuito. Não distinguiremos estas categorias, 
visto que há grande divergência doutrinária na caracterização 
de cada um dos eventos. Alguns autores entendem que a força 
maior é o acontecimento originário da vontade do homem, como 
é o caso da greve, por exemplo, sendo o caso fortuito o evento 
produzido pela natureza, como os terremotos, as tempestades, os 
raios e os trovões”. Trazida a definição os fatos narrados na defesa 
da empresa não se consubstanciam.

A inexecução ou inadimplência do contrato pode decorrer de 
culpa ou não de uma das partes e caracteriza-se pelo total ou 
parcial descumprimento de suas cláusulas. Quando a inexecução 
for culposa, ou seja, decorrer de ação ou omissão da parte que 
agir de forma negligente, imprudente ou imperita no cumprimento 
das cláusulas contratuais, ensejará a aplicação de penalidades 
legais ou contratuais proporcionalmente a falta cometida pelo 
inadimplente, não havendo distinção entre o conceito de culpa 
do Direito Administrativo e o do Direito Civil. Já a inexecução sem 
culpa, onde está situada a teoria da imprevisão, decorre de atos ou 
fatos estranhos à conduta das partes, retardando ou impedindo a 
execução do contrato. Neste caso, não se poderá responsabilizar 
os contratantes, posto que se trata de situações excepcionais às 
quais não deram causa, ocorrendo o que a doutrina convencionou 
chamar de causa justificadora da inexecução contratual. 

A Teoria da Imprevisão consiste na possibilidade de revisão judicial 
dos contratos pactuados sob a forma de prestações sucessivas 
ou execução diferida, desde que acontecimentos ulteriores e 
independentes da vontade das partes, ou seja, supervenientes, 
extraordinários e imprevisíveis, tornem extremamente onerosa a 
relação contratual, visando ajustá-los a estes novos acontecimentos. 
Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 645), de forma sucinta 
e clara, traz que 

“[...] a ocorrência de fatos imprevisíveis, anormais, alheios à 
ação dos contraentes, e que tornem o contrato ruinoso para 
uma das partes, acarreta situação que não pode ser suportada 
unicamente pelo prejudicado”. Outro profundo estudioso do 
Direito Administrativo, José dos Santos Carvalho Filho, diz que o 
fundamento da Teoria da Imprevisão “é o princípio da cláusula 
rebus sic stantibus, segundo o qual o contrato deve ser cumprido 
desde que presentes as mesmas condições existentes no cenário 
dentro do qual o pacto foi ajustado” (2012, p. 210). Por tratar-se 
de tema afeto ao Direito Civil, faz-se prudente buscar em seus 
doutrinadores conceituações, nas sucintas palavras Pablo Stolze 
e Rodolfo Pamplona, a melhor conceituação seria a que vê a 
teoria da imprevisão como um “[...] substrato teórico que permite 
rediscutir preceitos contidos em uma relação contratual, em face 
da ocorrência de acontecimentos novos, imprevisíveis pelas partes 
e a elas não imputáveis” (2011, p. 312).1
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 Como já exposto, a imprevisibilidade quanto a ocorrência do fato 
constitui requisito de aplicabilidade da teoria, não podendo ser 
prescindido. A crise nacional apesar de ser fato alheio a vontade 
da contratada é totalmente previsível visto a sua grande incidência, 
como a própria empresa afirma em sua peça, devido a isto há 
mecanismos para a empresa fazer a entrega quando estes fatos 
ocorrem como a solicitação de troca de marca dos produtos, onde 
a empresa solicita que seja autorizada a entrega de produto com 
a mesma referência, mas fabricado por outro fabricante quando 
demonstrado a impossibilidade de entregar o produto por fato 
ocorrido após a licitação.

Tal prática é permitida visto o interesse público na entrega dos 
produtos e desde que comprovado não haver prejuízos ao erário, 
realizada no mesmo processo em questão pela empresa requerida 
em outros casos, o que poderia ter sido utilizados nestes se a 
empresa estivesse realmente comprometida com a entrega dos 
produtos licitados. 

Não havendo que se falar nas excludentes visto que o fato alegado 
pela empresa é previsível e notório como mesmo disse. Analisado 
todos os pontos não vislumbramos motivos jurídicos que afastem 
a responsabilidade da contratada, além de que a mesma teve 
tempo de meses desde o certame para tomar providências quanto 
a entrega dos produtos e não apresentou nenhuma demonstração 
de tentativa de purgar a mora obrigacional em atraso.

Não pode a administração ficar à mercê da boa vontade de 
aventureiros, fato este demonstrado pela empresa recorrente que, 
vem atrasando a entrega dos produtos licitados. Ao revés a sanção 
para tal comportamento, ao contrário do que alega o recorrente 
em seu recurso, deve ser aplicada de forma que a empresa não 
prejudique ou continue prejudicando seus clientes. 

A recorrente firmou compromisso, e consequentemente se 
comprometeu a entregar os produtos nos prazos e que diante do 
descumprimento destes, está, portanto, sujeita às sanções da lei 
de licitações, previamente definidas e de conhecimento de todas 
as empresas participantes do procedimento licitatório, quando da 
publicação do instrumento convocatório.

O art. 86 da Lei n. 8.666⁄93 estabelece que o atraso injustificado 
sujeita a empresa licitante à incidência da multa  contratual hipótese 
já constatada pela Municipalidade desde o início do certame, 
que somente após as notificações é que a empresa solicitou a 
desistência, o que torna legítima as penalidades aplicadas.

A questão deve ser resolvida quanto à observância ao princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório, logo, em deixando a 
licitante de fornecer os produtos de acordo com o prazo exigido, 
não pode alegar ofensa aos seus direitos o fato de a Administração 
lhe exigir a multa contratualmente prevista, na medida em que 
descumpriu sua parte no contrato, e, em assim agindo, está sujeita 
às penalidades previstas no instrumento contratual e na legislação 
de regência.

A respeito leciona Celso Antônio:

"O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga 
a Administração a respeitar estritamente as regras que haja 
previamente estabelecido para disciplinar o certame, como, 
aliás, está consignado no art. 41 da Lei 8.666." (Curso de Direito 

Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.529).

Registra-se, que da ata de registro de preços, do Pregão Presencial 
n. 098/2019, expressamente previa o fornecimento dos produtos 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão de ordem de 
compra, e na CLÁUSULA SEXTA do contrato assinado entre as 
partes, in verbis:

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
São obrigações da CONTRATADA:
a) Cumprir fielmente o que estipula este contrato, edital e termo 
referencial;
b) Fornecer os produtos, obrigatoriamente de acordo com as 
especificações que serão inseridas nas Requisições de Compras 
citadas neste Termo de Referência, bem como no prazo e no 
quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela 
substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando 
do recebimento pela organização, estarem em desacordo com as 
referidas especificações.
c) Os ITENS PERECÍVEIS solicitados na Ordem de Fornecimento 
deverão ser entregues em parcela única, impreterivelmente no 
prazo máximo de 05 (cinco)  dias  úteis,  conforme à solicitação 
da OF, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE, a qual 
servirá de subsídio para emissão da nota fiscal;

Logo, a empresa deverá ser sancionada pela sua inexecução 
contratual, por não cumprir com as obrigações assumidas, o que 
está plenamente em consonância com o disposto no artigo 87, II, 
da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos):

"Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:
(...)
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no 
contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos"

A melhor jurisprudência já manifestou a respeito da aplicabilidade 
de penalidades quando do desrespeito das cláusulas contratuais:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVIÇOS, EM EXAME VESTIBULAR, À UDESC. PRELIMINAR 
DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. 
RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADA POR FALHAS NO SERVIÇO 
PRESTADO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS CAUSADOS 
AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DE MULTA COM LASTRO NA LEI N. 8.666/93. 
POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS 
DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM 
PARTE E DESPROVIDO." (Apelação Cível n. 2011.020893-0, da 
Capital, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 25/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO. CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA. FORNECIMENTO 
DE GÁS NATURAL. DESCUMPRIMENTO DE DIVERSAS CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS POR PARTE DO CONSÓRCIO LICITANTE. IMPUGNAÇÃO 
AO LAUDO PERICIAL. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. 
RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. 
VIOLAÇÃO POR PARTE DA SCGÁS DE PACTOS FIRMADOS COM 
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TERCEIROS, FACE O ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TÉRMINO DOS TRECHOS NÃO 
CONCLUÍDOS. EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. VIABILIDADE. 
CONDENAÇÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível n. 2011.050420-3, da 
Capital, Relator: Des. Júlio César Knoll, julgado em 07/08/2014).

Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS 
ADMINISTRATIVOS. RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS E 
APLICAÇÃO DAS PENAS DE MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
LICITAR E CONTRATAR COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
POR UM ANO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO. 
INVIABILIDADE. Demonstrado que a inexecução parcial dos 
contratos deu-se por culpa da própria agravada, contratante, 
que não ofereceu as necessárias condições para execução do 
contratado, viável a suspensão dos atos de rescisão e imposição 
de penalidades até o deslinde do feito. O fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação consiste nas consequências que 
o elevado valor das multas aplicadas e a proibição de contratar 
com o Estado trazem à saúde financeira da empresa. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento Nº 
70046371266, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Arno Werlang, Julgado em 28/03/2012).

O Poder Público precisa exigir ser tratado com o devido respeito 
e seriedade, a Administração tem a obrigação de realizar todas as 
medidas previstas em lei, e diante da constatação de uma conduta 
infratora, a Municipalidade tem o dever de tomar as providências 
cabíveis, e assim o fez, instaurou o processo administrativo, 
respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa, e por fim, 
aplicou a penalidade cabível ao caso. 

Não obstante, conforme é de conhecimento público, estando 
estampado na legislação de regência do certame licitatório, art. 7º 
da lei 10.520/2002, bem como repetido claramente no contrato 
na nona o descumprimento de qualquer das etapas do certame, 
sujeita o infrator as penalidades estabelecidas em contrato. 
Ademais, a pena de suspensão não foi aplicada em seu máximo, 
que poderia ser de até 05 (cinco) conforme o artigo 7 da citada lei:

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. (grifo nosso)

Logo, a pena de 01 (um) ano de suspensão é cirurgicamente 
razoável e proporcional, visto que poderia ser até 5 (cinco) vezes 
maior, levando em conta, que deixar crianças a mercê da problemas 
administrativos da empresa é conduta que não pode ser tolerada 
por nenhuma administração pública, devendo assim ser a punição 
exemplar para a empresa envolvida.

Assim, considerando que os argumentos apresentados pela empresa 
para o não cumprimento das obrigações contraídas não justificam 
sua pretensão, conforme arrazoado alhures, e considerando o ônus 
ocasionado ao poder público pela atitude displicente da empresa, 
no atraso de entrega dos produtos, sujeitando o poder público a 
atrasar a entrega de tais produtos para preparação da merenda, 
outra não pode ser a decisão desta municipalidade que não pela 
aplicação à empresa VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.

Em face das informações constantes dos autos e das ponderações 
apresentadas empresa recorrente, sob a orientação da Consultoria 
técnica deste Município, cujos termos acato integralmente 
e adoto como razão de decidir o Recursos Administrativo 
interposto, e em conformidade com o § 4º do art. 109 da Lei nº 
8.666/93, DECIDO conhecer do recurso interposto pela empresa 
VERTENTE DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. e no mérito negar-
lhe provimento, para manter o julgamento pela aplicação de multa 
no valor de R$ 3.326,99 (três mil trezentos e vinte e seis reais e 
noventa e nove centavos) e com fulcro no art. 87, III, da Lei nº 
8.666/93, pela aplicação da pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JATAÍ, GOIÁS, pelo prazo de 01 
(um) ano.

Para tanto, determino a continuidade do processo de execução da 
multa, atendendo todos os trâmites e praxe legais.

Determino ainda que se dê publicidade nos termos da Lei.

Jataí, 12 de março de 2020.

Vinícius Cecílio Luz
Prefeito Municipal

Superintendência de Comunicação


