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AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

O Município de Jataí, através do seu Pregoeiro, avisa a todos os 
interessados a participarem do Tomada de Preço nº 001/2020, 
que tem por objeto 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, 
que a sessão anteriormente marcada para a data de 20/03/2020 
às 08h:30min, FICA ADIADA para o dia 06/04/2020, às 08h30min, 
para adequações na qualificação técnica do Edital. 

Local: Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal – Rua 
Itarumã, 355 – Setor Santa Maria.
Site: www.jatai.go.gov.br
Fone: (64)3632-8812

Letícia Franco de O. Silva 
Presidente da CPL

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, avisar a todos interessados que realizará a licitação na 
modalidade pregão, na forma presencial, do tipo menor preço 
por item SRP – Sistema de Registro de Preço, visando à eventual 
e futura aquisição de materiais de construção em geral, (itens 
remanescentes do Pregão nº 040/2020), a serem fornecidos sob 
demanda, destinados à execução dos serviços de manutenção e 
pequenos reparos em prédios e equipamentos públicos (escolas, 
postos de saúde, prédios administrativos, praças e outros), que são 
executados de forma direta pela Secretaria (com quadro próprio de 
servidores), de acordo com as demandas que surgirem, conforme 
instrução da Secretaria de Obras e Planejamento Urbano e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.

Data de abertura: 31/03/2020- às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro
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PÁG. 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, avisar a todos interessados que realizará a licitação na 
modalidade pregão na forma presencial, do tipo menor preço por 
item visando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS e objetivando 
a contratação de empresa do ramo, para execução eventual e 
futura de serviços de testes de estanqueidade para centrais de 
GLP, pelo Sistema de Registro de Preços, a serem executados em 
até 42 (quarenta e duas) unidades escolares da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Jataí-GO, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.

Data de abertura: 01/04/2020 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Letícia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE  ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da DISPENSA 
DE LICITAÇÃO 03/2019. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

DIOCESE DE JATAÍ 02.253.813/0001-19 Aditivo nº 01 – C: 066/2019

                                                           Jataí – GO, 18 de março de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, 
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com a finalidade de assinar seu respectivos aditivos oriundos 
dos CONVITES 09/2019 e 10/2019. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

R & D ENGENHARIA LTDA 28.092.117/0001-61 Aditivo nº 02 – C: 09/2019

R & D ENGENHARIA LTDA 28.092.117/0001-61 Aditivo nº 03 – c: 10/2019

                                                           Jataí – GO, 18 de março de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da Adesão de 
Ata (Pregão 011/2019). Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

MAN LATIN AMERICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA
06.020.318/0001-10 070/2020

                                                           
 Jataí – GO, 18 de março de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 682/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA AS RESIDÊNCIAS 
TERAPÊUTICAS II E III DA RAPS – REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, 
DO MUNICÍPIO DE JATAÍ/GO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL (ANEXO I)

VIGÊNCIA: 12/03/2020 A  11/03/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI

CNPJ Nº 17.344.993/0001-11

VALOR ESTIMATIVO: R$ 51.300,00 (cinquenta e um mil e trezentos 
reais )

DOTAÇÃO: 
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 034/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 45466/2019. 

_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 693/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ENXOVAIS E UTENSÍLIO DIVERSOS 
PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DA RAPS – REDE DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO 
CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL (ANEXO I)

VIGÊNCIA: 17/03/2020 A  16/03/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI

CNPJ Nº 17.344.993/0001-11

VALOR ESTIMATIVO: R$ 27.101,00 (vinte e sete mil, cento e um 
reais )

DOTAÇÃO: 
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.302.1039.2089.3.3.90.30.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 035/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 45460/2019. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 694/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ENXOVAIS E UTENSÍLIO DIVERSOS 
PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DA RAPS – REDE 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 17/03/2020 A  16/03/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS

CNPJ Nº 07.563.511/0001-60

VALOR ESTIMATIVO: R$ 11.369,60 (onze mil,  trezentos e sessenta 
e nove reais e sessenta centavos)

DOTAÇÃO: 
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
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10.302.1039.2089.3.3.90.30.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 035/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 45460/2019. 
_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 695/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ENXOVAIS E UTENSÍLIO DIVERSOS 
PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DA RAPS – REDE 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO REFERENCIAL DO EDITAL 
(ANEXO I)

VIGÊNCIA: 17/03/2020 A  16/03/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: TECNOCOM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ Nº 06.049.744/0001-87

VALOR ESTIMATIVO: R$ 7.190,00 (sete mil cento e noventa reais )

DOTAÇÃO: 
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00
10.302.1039.2089.3.3.90.30.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 035/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 45460/2019. 

_____________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 683/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MESAS DE MARMORE PARA ATENDER 
AS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS DA RAPS - REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO (ITEM FRACASSADO DO 
PREGÃO 072/2019), CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO 
TERMO REFERENCIAL DO EDITAL (ANEXO I)

VIGÊNCIA: 12/03/2020 A  11/03/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: KM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS - EIRELI

CNPJ Nº 17.344.993/0001-11

VALOR ESTIMATIVO: R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta 
reais )

DOTAÇÃO: 
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 033/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 39754/2019. 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 05

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

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 refeições, por 
meio do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

CONSIDERANDO que a empresa CLAIRENE CAMILA BUCHI 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.160.655/0001-50 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 por meio desse procedimento solicito aquisição 
de custeio para alimentação do palestrante Marcos Vervloet 
Dessaune, Jurista renomado que conferenciará no dia 10 de março 
de 2020 na 1ª Semana do Consumidor (SEMACON) que acontecerá 
nos dias 09,10 e 11 do mês referido anteriormente. Vale ressaltar, 
que a presente solicitação se faz necessária para almoço e janta no 
dia 10/03 e apenas almoço no dia 11/03, totalizando em 3 (três) 
refeições, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
8.470/2020;
 
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de especializada no fornecimento de refeições, para atender ao 
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa CLAIRENE CAMILA BUCHI EIRELI, com endereço na Rua 
do Hipódromo, nº 17, Setor Hermosa, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Conforme segue:
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Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1290/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R CPF/CNPJ

1 CLAIRENE CAMILA 
BUCHI EIRELI

 31.160.655/0001-
50  

       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

CLAIRENE CAMILA BUCHI EIRELI

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 3,00 UN REFEIÇÕES R$ 80,00 R$ 240,00

VALOR TOTAL R$ 240,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

CLAIRENE CAMILA BUCHI EIRELI R$ 240,00

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: 41

“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 Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa VIANEI LIMA DA SILVA, inscrita 
no CNPJ/CPF sob o nº 135.569.831-68 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 o que o contrato de locação de imóvel utilizado 
pela Controladoria como arquivo, localizado na Rua Antônio 
Cândido, nº 983, Setor Jardim Rio Claro, uma vez que o contrato 

venceu sendo necessário a locação por Dispensa de Licitação, 
por um período de 1 (um) mês, referente ao mês de janeiro de 
2020, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
9.235/2020;

DECLARA:

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

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa VIANEI LIMA DA SILVA, com endereço na Rua Tiradentes, 
n° 940, Setor Aeroporto, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
3.144,19 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e dezenove 
centavos). Conforme segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1250/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R CPF/CNPJ

1 VIANEI LIMA DA 
SILVA 135.569.831-68

       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

VIANEI LIMA DA SILVA

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1 SV LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 3.144,19 R$ 3.144,19

VALOR TOTAL R$ 3.144,19

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

VIANEI LIMA DA SILVA R$ 3.144,19

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

Jataí, 17 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 04

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA 
IMPRESSORA.”

O Diretor Executivo do Jataí - Previ, 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;
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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 Fundo Municipal de Previdência Social 
dos Servidores de Jataí necessita contratar empresa especializada 
no serviço de recarga de toner para impressora, por meio Fundo 
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS - 
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.151.537/0001-27 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 prestação de serviço de recarga 
de toner decorrente da necessidade de atendimento de demandas 
ordinárias de impressão de documentos da Sede do Jataí Previ, a 
fim de executar as atividades de rotina no que diz respeito ao bom 
andamento do expediente interno e do atendimento ao público. As 
recargas solicitadas irão para os Departamentos: Contabilidade, RH 
e Financeiro, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 9.165/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no serviço de recarga de toner para 
impressora, para atender ao Fundo Municipal de Previdência Social 
dos Servidores de Jataí.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME, com endereço na 
Avenida Rio Claro, nº 713, Setor Santa maria, Jataí - GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um 
valor total de R$ 99,00 (noventa e nove reais). Conforme segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1419/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R CPF/CNPJ

1
CLEVER 

APARECIDO DE 
JESUS - ME

 09.151.537/0001-
27

       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

CLEVER APARECIDO DE JESUS 
- ME

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 2,00 SERV RECARGA DE TONER R$ 32,00 R$ 64,00

2 1,00 SERV RECARGA DE TONER R$ 35,00 R$ 35,00

VALOR TOTAL R$ 99,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

CLEVER APARECIDO DE JESUS - ME R$ 99,00

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

Jataí, 18 de março de 2020.

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

Altamiro Moreira de Souza
Diretor Executivo Jataí-Previ

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 06

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

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

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura municipal de jataí necessita 
contratar empresa especializada em serviços gráficos, por meio do 
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

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 por meio desse procedimento solicito a confecção 
de 8 (oito) banners medindo 80 cm x 120 cm com as informações 
referentes ao evento que acontecerá nos dias 09 a 13 de março de 
2020 1ª SEMACON (Semana do Consumidor), que será promovido 
por meio desse Órgão. Desse modo a presente solicitação se faz 
necessária, posto que os banners irão auxiliar na divulgação do 
evento, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
7.958/2020;
 
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de especializada no em serviços gráficos, para atender ao Fundo 
Municipal de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO ME, com endereço na 
Rua do Veriano de Oliveira Lima, nº 2.262, Setor Samuel Graham, 
Jataí - GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado 
pela mesma, com um valor total de R$ 320,00 (trezentos e vinte 
reais). Conforme segue:



Ano 8 | 1661ª Edição | Vigência: 18/03/2020 PAG. 6DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Data: Critério de Julgamento: 
Preço global Ordem de Fornecimento: 1261/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1
DAIANI CANDIDA 

MORAES NASCIMENTO 
- ME 

 17.493.304/0001-
30

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

DAIANI CANDIDA MORAES 
NASCIMENTO - ME 

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 8,00 SV BANNERS R$ 40,00 R$ 320,00

VALOR TOTAL R$ 320,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO - ME R$ 320,00

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

Jataí, 09 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 17

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE 
PIPOCA.”

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 carrinho 
de pipoca, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa HELENICE CUNHA BORGES, inscrita 
no CNPJ sob o nº 27.729.574/0001-51, 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 locação de carrinho de pipoca 
que será utilizado durante as mobilizações para realizações dos 
cadastros do Bairro Cidade Jardim I, Cidade Jardim II, CRAS Jardim 

da Liberdade e Conjunto Estrela Dalva, essas mobilizações tem o 
objetivo de chamar o maior número de pessoas para realização 
da atualização cadastral, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 9.022/2020

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada no serviço de locação de carrinho de pipoca, para 
atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa HELENICE CUNHA BORGES, com endereço na Rua L 01, 
nº 359, Setor Jardim Paraíso, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
720,00 (setecentos e vinte reais). Conforme segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1413/2020 Nº TCTF

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

1 HELENICE CUNHA 
BORGES

 27.729.574/0001-
51

    

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

HELENICE CUNHA BORGES

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 6,00 HORA CARRINHO DE PIPOCA 
SERVIÇO E MATERIAIS R$ 120,00 R$ 720,00

VALOR TOTAL R$ 720,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

HELENICE CUNHA BORGES R$ 720,00

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

Jataí, 11 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

TERMO DE PERDA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Jataí, representada por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Vinícius de Cecílio Luz, analisando o trâmite do 
concurso público aberto pelo Edital nº. 001/2019, verificou o não 
atendimento de alguns candidatos às convocações realizadas pelo 
Município, sendo por isso, firmado o presente termo na forma 
adiante exposta.

Na conformidade do item 19.1 (dezenove ponto um) do Edital nº. 
001/2019, o qual abriu o certame público para o provimento de 
vagas nos quadros funcionais do Município de Jataí, o candidato, 
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ao fazer a sua inscrição, concorda com todos os termos contidos no 
instrumento normativo do concurso público.

Veja-se o item mencionado:

19.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas 
para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste edital e 
em outros a serem publicados.

Desta forma, o Edital nº. 001/2019 de abertura do concurso público 
previa que o candidato tem a obrigação de manter atualizados 
os seus dados pessoais, acompanhar todas as publicações do 
concurso público, senão vejamos:

Item 17.3 - O candidato deverá manter atualiza dos seus dados 
cadastrais perante o INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver 
participando do Concurso Público, e perante à Superintendência de 
Gestão de Pessoas (SGP) da PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO 
após a homologação do Concurso Público, desde que aprovado. São 
de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.

Item 19.2 - Será de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Município 
de Jataí e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.
org.br.

Noutro lado, o Edital nº. 001/2019 preconiza que o candidato 
aprovado deverá ser convocado por meio de instrumento próprio 
publicado no Diário Oficial do Município e, ainda, por carta, com 
aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante em seu 
cadastro.

Perceba as disposições que alicerçam o retro mencionado:

Item 17.2 - As nomeações se darão por meio de convocação 
publicada no Diário Oficial do Município de Jataí e envio de 
telegrama, com aviso de recebimento, ao endereço do candidato 
constante no seu cadastro de inscrição no Concurso Público.

Item 17.4 - O candidato que não atender à convocação para a 
admissão no local, data e horário determinados, munido de toda a 
documentação, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento de 
vaga, será eliminado do Concurso Público

Com a mesma vertente, o parágrafo segundo do artigo 16 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90 diz o seguinte:

Art. 16 – [...].

[...].

Parágrafo Segundo – A convocação será por edital fixado no local 
de costume, mantida a convocação por AR posta, e fixará prazo 
improrrogável para atendimento sob pena de perda de direito à 
nomeação.

Como se pode perceber, a norma municipal vigente impõe a perda 
do direito à nomeação do candidato que não atender a convocação 
na forma e momento estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Jataí.

Mediante a base normativa acima declinada, temos que a 
Prefeitura Municipal de Jataí publicou edital de convocação no 
Diário Oficial do Município, fixou o edital de chamamento no local 
de costume, enviou convocação pessoal, com AR, no endereço 
constante no cadastro realizado quando da inscrição do candidato 
e expediu convocação por meio eletrônico no e-mail cadastrado 
pelo candidato no momento de sua inscrição.

Apesar de todos os procedimentos retro relatados, os candidatos 
permaneceram inertes, ou melhor, não atenderam às convocações 
realizadas pela Prefeitura Municipal de Jataí.

Por tal situação, os seguintes candidatos não compareceram na 
forma e tempo fixados nas convocações:

I – CARGO: AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS.

a) Érik Sagawa Spini. 

II – CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO.

a) Vânia Lúcia Costa.

Logo, declara-se, mediante o presente termo, a perda do direito 
à nomeação dos candidatos aqui nominados, abrindo-se, por 
conseguinte, a sua vaga para o próximo candidato, isto na estrita 
obediência da ordem classificatória.

Jataí, 16 de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PORTARIA - SMT Nº 002, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

“Aos serviços de transporte público: taxi, transporte por 
aplicativo, moto taxi, transporte coletivo, transporte 
particular de passageiro e transporte escolar urbano e rural 
seguir esta portaria com objetivo estabelecer medidas de 
prevenção ao contagio pelo COVID-19 (novo corona vírus), 
e dar outras providencias.” 

CONSIDERANDO as recomendações básicas da Organização 
Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 
Saúde do Estado de Goiás e a Secretaria Municipal de Saúde; 

CONSIDERANDO que os serviços de transporte público possui 
auto risco de propagação e contágio do COVID-19 (novo corona 
vírus), por estarem em contato direto entre prestador de serviço 
e usuários;

CONSIDERANDO Os capacetes utilizados por usuários de mototáxi 
podem transmitir diversas doenças, entre elas o COVID-19, o risco 
de transmissão de doenças é alto, pois os capacetes ficam em 
contato direto com as narinas, boca e os olhos e são utilizados por 
vários passageiros.
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CONSIDERANDO os transportes individuais e coletivo de 
passageiros possui contato direto com maçanetas, bancos, 
janelas entre outros, por parte dos usuários bem como com seus 
condutores e outros passageiros;

O Superintendente Municipal de Trânsito de Jataí, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1 – Regular procedimento, a seguir descritos, para taxi, 
transporte por aplicativo, nos seguintes termos: 
I. O condutor, no exercício de sua função, deverá usar máscaras 
como medida preventiva de segurança;
II. Transportar os passageiros sempre com os vidros abertos para 
arejar os veículos e minimizar a possibilidade de propagação;
III. Higienizar a parte interna do veiculo como maçaneta, bancos, 
janelas entre outros todas as vezes que trocar de passageiro;

Art. 2 – Regular procedimento, a seguir descritos, para moto taxi, 
nos seguintes termos: 
I. Limpar com álcool ou mistura de água com água sanitária, o 
capacete toda vez que um novo passageiro for usá-lo;
II. Higienizar as mãos, os bancos, as manoplas e alça de segurança 
das motos;
III. Evitar aglomerações acima 10 (dez) pessoas nos pontos de 
espera e manter distâncias mínimas de 1(um) metro de uma 
pessoa para outra.

Art. 3- Regular procedimento, a seguir descritos, para Transporte 
Coletivo, transporte particular de passageiro, Transporte Escolar 
urbano e Rural, nos seguintes termos: 
I. O motorista, no exercício de sua função, deverá usar máscaras 
como medida preventiva de segurança;
II. Transportar os passageiros sempre com os vidros abertos (sempre 
que possível) para arejar os veículos e minimizar a possibilidade de 
propagação;
III. Intensificar os cuidados de higienização interna dos ônibus com 
a mistura de água e água sanitária, no final de cada itinerário; 
IV. A empresa licitada para serviço de transporte coletivo deverá 
aumentar a circulação da frota em horários de pico para evitar 
superlotação de passageiros;
V. Deverão fixar mensagens sobre os cuidados de prevenção de 
contagio do COVID-19 no interior dos veículos. 

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 16 dias do 
mês de março do ano de 2020. 

Publique-se. Cumpra-se.

CELIO BORGES MARTINS
Superintendência Municipal de Trânsito de Jataí

DECRETO Nº. 3.685, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

“Declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no 

Município de Jataí – GO, e dispõe sobre medidas preventivas 
de enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19 
(novo Coronavírus), e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem o inciso IV do art. 60 da Lei 
Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde, em 30 
de janeiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância internacional em decorrência da infecção humana 
pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

CONSIDERANDO as determinações expressas nos Decretos nº 
9.633 de 13 de março de 2020 e 9.634 de 17 de março de 2020, do 
Governo do Estado de Goiás; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença 
no Município. 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde 
Pública no Município de Jataí, em razão de pandemia de doença 
infecciosa, viral respiratório (COVID-19), causada pelo agente novo 
Coronavírus.

Art. 2º. Nos termos do inciso III do § 7º do artigo 3º da Lei Federal 
nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública, decorrente do Coronavírus, poderão 
ser adotadas as seguintes medidas: 

I – determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos; 
b) testes laboratoriais; 
c) coleta de amostras clínicas; 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; 
e) tratamentos médicos específicos;

II – estudo ou investigação epidemiológica; 

III – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 
hipóteses em que será garantido o pagamento posterior de 
indenização justa.

Art. 3º. Fica dispensada a licitação para aquisição, bens, serviços 
e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
Coronavírus de que trata este Decreto, nos termos do art. 4º da Lei 
Federal n.º 13.979/2020. 

Parágrafo único. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, 
com recurso do Tesouro Municipal, a realização dos procedimentos 
necessários para a aquisição de insumos, bem como a elaboração 
dos critérios para sua distribuição, para todos os Órgãos que 
compõem a estrutura da Prefeitura de Jataí, visando cumprir as 
medidas constantes neste Decreto 

Art. 4º. Fica instalado o Centro de Operações de Emergência 
em Saúde – COE-JATAÍ-COVID-19, coordenado pela Secretaria 
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Municipal de Saúde, para monitoramento da emergência em 
saúde pública declarada.

Parágrafo único. Compete ao COE-JATAÍ-COVID-19 modificar/
alterar as medidas referentes ao enfrentamento da proliferação do 
COVID-19, de acordo com a evolução do cenário epidemiológico. 
Art. 5º. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados 
a este Decreto correrá em regime de urgência e prioridade em 
todos os órgãos e entidades da Prefeitura de Jataí. 

Art. 6º. Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal, deverão prover os lavatórios/pias de suas unidades, 
com dispensador do sabonete líquido, suporte com papel toalha, 
lixeiras e instalar dispensadores com álcool em gel, em pontos de 
maior circulação, tais como: recepção, corredores, refeitório. 

Art. 7º. Deverá ser recomendado que pessoas sintomáticas não 
frequentem locais públicos.

Art. 8º. Ficam estabelecidos nas repartições públicas os seguintes 
procedimentos preventivos à disseminação do novo Coronavíru:
I – estabelecer, se necessário, o revezamento da jornada de 
trabalho;
II – implantar, em caráter temporário, o sistema de teletrabalho.

Art. 9°. Os titulares dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal avaliarão a quais servidores será recomendado o 
sistema de home office desde que sua realização de forma remota 
não prejudique os usuários dos serviços públicos. 

§1º. A avaliação de que trata o caput deste artigo observará a 
seguinte ordem de prioridade: 
I – servidores com 60 (sessenta) anos ou mais;
II – servidores com histórico de doenças respiratórias; 
III – servidoras grávidas; 
IV – servidores com filhos em idade escolar que exijam cuidados e 
cuja unidade de ensino tenha suspendido as atividades. 

§ 2º. A Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento 
providenciará ferramentas e suporte técnico para a realização de 
reuniões em vídeo-conferência e home office.

Art. 10. Os titulares dos órgãos e entidades ficam autorizados a 
estabelecer, em ato próprio, escalas de horários para o cumprimento 
da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, desde 
que seja mantida a eficiência e não haja prejuízo à população.

Art. 11. Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 
deverão adotar as medidas cabíveis para o cancelamento ou 
adiamento de eventos e atendimento, em especial:
I – suspender todas atividades da Secretaria Municipal de Cultura;
II – suspender todas atividades da Secretaria Municipal de Esportes 
e Turismo;
III – fechamento do Complexo Turístico Vale do Paraíso (Lago 
Bonsucesso) e Clube Thermas Jataí;

Art. 12. Para o enfrentamento inicial da emergência de saúde 
decorrente do coronavírus e em decorrência dos Decretos nº 
9.633 de 13 de março de 2020 e 9.634 de 17 de março de 2020, 
do Governo do Estado de Goiás, ficam suspensos pelos próximos 
15 (quinze) dias:
I – todos os eventos públicos e privados de quaisquer natureza;

II – visitação a pacientes internados com diagnóstico de coronavírus;
III – todas as atividades em feiras, inclusive feiras livres;
IV – todas as atividades em shopping centers e nos estabelecimentos 
situados em galerias ou pólos comerciais de rua atrativos de 
compras;
V – todas as atividades em cinemas, clubes, academias, bares, 
restaurantes, boates, teatros, casas de espetáculos e clínicas de 
estética;
VI – atividades de saúde bucal/odontológica, pública e privada, 
exceto aquelas relacionadas ao atendimento de urgências e 
emergências.

§ 1º. Não se incluem na suspensão prevista neste artigo os 
estabelecimentos médicos, hospitalares, laboratórios de análises 
clínicas, farmacêuticos, psicológicos, clínicas de fisioterapia e 
de vacinação, distribuidoras e revendedoras de gás, postos de 
combustíveis, supermercados e congêneres.
§ 2º. Excetua-se às restrições deste artigo o atendimento mediante 
serviço de entrega, e para entrega no próprio estabelecimento.
§ 3º. Os bares e restaurantes instalados em estabelecimentos de 
hospedagem, para atendimento exclusivo dos hóspedes, deverão 
observar, na organização de suas mesas, a distância mínima de 02 
(dois) metros entre elas.
§ 4º. Recomenda-se aos supermercados e congêneres, instituições 
bancárias e lotéricas, adotarem medidas que evitem aglomerações 
em seus estabelecimentos.
§ 5º. Recomenda-se a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 
realização de festas familiares, de atividades esportivas coletivas, 
e ainda, atividades que importem em aglomeração de pessoas em 
ambientes fechados.
§ 6º. Recomenda-se as instituições religiosas, à suspensão de seus 
eventos, cultos e/ou missas, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 13. Os prestadores de serviço de transporte, seja público, 
coletivo ou individual, deverão higienizar com frequência seus 
veículos e disponibilizar aos passageiros meios de higienização 
pessoal, como álcool em gel 70%.

Art. 14. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste 
Decreto serão definidos pelo Prefeito Municipal. 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 18 dias do mês de março do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 
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Superintendência de Comunicação


