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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO  
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÕES 

A Prefeitura Municipal de Jataí, informa a todos os interessados 
que em virtude do Decreto Municipal de nº 3.686 de 19 de março 
de 2020, e da disseminação/pandemia do novo COVID-19 e suas 
possíveis consequências, todas as atividades da Superintendência 
de Licitação e Contratos estão suspensas. Em decorrência disso 
todas as licitações discriminadas abaixo, cujas sessões estão 
marcadas entre os dias 20 de março de 2020 a 1º de abril de 2020, 
estão adiadas sine die: 

Pregão 50/2020 – Aquisição de herbicida e inseticida (20/03/2020) 

Pregão 57/2020 – Aquisição de copos descartáveis (23/03/2020) 

Pregão 58/2020 – Serviços de plotagem (23/03/2020) 

Pregão 59/2020 – Perfuração de poços artesianos (25/03/2020) 

Pregão 60/2020 – Manutenção e reparação de impressora e 
nobreak (30/03/2020) 

Pregão 62/2020 – Aquisição de placas de inauguração (27/03/2020) 

Pregão 63/2020 – Aquisição de material de construção (31/03/2020) 

Pregão 64/2020 – Prestação de serviço de teste de estanqueidade 
(01/04/2020) 

Concorrência 02/2020 – Concessão de serviços funerários 
(26/03/2020) 

Tão breve possível, nova data para a sessão pública será marcada e 
comunicada por meio de publicação oficial.  

ANTONIO MANETTA NETO  
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS 

ENVELOPES 
CHAMADA PÚBLICA (AE) Nº 01/2020 

O Município de Jataí, Estado de Goiás, torna público, para ciência 
de todos os interessados, que  em virtude do Decreto Municipal 
de nº 3.686 de 19 de março de 2020, que estabelece medidas 
protetivas em relação a pandemia mundial do CONVID-19 FICA 
PRORROGADO O PRAZO DE ENTREGA DOS ENVELOPES contendo 
os projetos de venda e documentos da Chamada Pública para 
aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação 
escolar, produzidos por agricultores e empreendedores de base 
familiar rural, organizados em grupo formal, nos termos da Lei 
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11.947/09 e Resolução do FNDE/CD nº 26/2013, ATÉ O DIA 03 
DE ABRIL DE 2020, em horário de expediente, das 08:00 às 17:00 
horas, na Sala da Gerência de Licitações, no prédio da Prefeitura 
Municipal, sito na Rua Itarumã, nº 355, Setor Santa Maria, em Jataí 
- GO. Quaisquer dúvidas procurar na sede da Prefeitura ou pelos 
telefones listados abaixo. 

Site: www.jatai.go.gov.br. 
Fone: (64) 3632-4051 – 3632-8812 

Silma de Souza Barros 
Presidente da Comissão Especial de Chamada Pública

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019 
CONTRATO N° 680/2020 

CONTRATO REFERENTE  AO SALDO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
À AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, GASOLINA COMUM E DIESEL 
S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A 
FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ E VIAJAM 
FREQUENTEMENTE DE JATAÍ PARA ANÁPOLIS, BRASÍLIA, GOIÂNIA 
E TRINDADE, COM BOMBAS DISPONIBILIZADAS NO MUNICÍPIO DE 
GOIÂNIA COM ATENDIMENTO 24 HORAS, QUE ENTRE SI FAZEM O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ E A EMPRESA AUTO POSTO 
CHAFARIZ LTDA, NA FORMA QUE SEGUE:  

DAS PARTES  

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO, 
com sede na Rua Riachuelo, Nº 2762 vila Fátima, inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.053. 489/0001 - 49, representado neste ato pelo 
Secretario de Saúde Sr. LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR, 
nomeado gestor do FMS pela Portaria SGP 007/2019. Gestor do 
FMS - Decreto 3.249/2019, através do Pregoeiro e equipe de 
apoio, designados pelo Decreto Nº 3.030, de 02 de julho de 2018, 
com sede na Rua Riachuelo nº 2.762 – Vila Fátima, na cidade de 
Jataí, Estado de Goiás, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE.  

CONTRATADA: A empresa AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA inscrito (a) 
no CNPJ: 04.806.169/0001-94, com sede na Rua S-1, Quadra 146, 
Lote 24, Setor Bueno, Goiânia, Estado de Goiás, representada pelo 
Sr. RODRIGO DE FREITAS SALES, brasileiro, casado, empresário, 
residente e domiciliado a Rua dos Ficus , Qd. 12, Lt 06A, 
Condomínio Aldeia do Vale, Goiânia, Goiás, RG 3965638 DGPC-
GO, CPF nº 718.387.591-15, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA.  

RESOLVEM celebrar este contrato, em conformidade com as 
disposições contidas na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações.  

FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019 - SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS data do de 29 de março de 2019, regido 
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pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 10097/2019. Homologada pelo Senhor Secretario Municipal de 
Saúde, em 01 de abril de 2019, que é parte integrante do presente 
instrumento contratual.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição do saldo dos 
itens abaixo discriminados, destinados a atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde de Jataí - GO:  

ITEM NOME 
ITEM

MARCA QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

1 Gasolina 
Comum

ale 46735 Litros R$ 4,49 R$ 
209.840,15

2 Etanol 
Comum

ale 3000 Litros R$ 2,99 R$ 8.970,00

3 Diesel S-10 ale 12797 Litros R$ 3,61 R$ 46.197,17

TOTAL DO FORNECEDOR R$ 265.007,32

CLÁUSULA SEGUNDA – Os combustíveis deverão ser entregues 
mediante requisição/ordem de fornecimento, devidamente 
assinada por funcionário do setor responsável a contar da 
apresentação da mesma. 

CLÁUSULA TERCEIRA – A quantidade a ser fornecida poderá variar 
conforme as necessidades do setor, especificadas na requisição. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além das demais disposições contidas neste contrato, constituirão 
ainda obrigações da contratada: 

a) Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim 
todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, 
transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim 
todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.  

b) A Contratada deverá obrigatoriamente entregar os produtos 
contratados nas quantidades e especificações que trata este termo. 
Será considerado o descumprimento desta obrigação a empresa 
que negar-se a abastecer veículos da secretaria de saúde e de sua 
responsabilidade que portarem requisição assinada por funcionário 
competente ou que impeça ou dificultem o abastecimento 
alegando atraso em qualquer processo administrativo. 

b.1) Atender imediatamente os pedidos de abastecimento, 
com disponibilidade de bombas 24 horas por dia, bem como 
de funcionário treinado para o abastecimento, recebimento 
de requisições, emissão e entrega de cupons referentes ao 
abastecimento contendo os seguintes dados: Tipo de combustível, 
quantidade, preço conforme estabelecido em contrato, dados do 
cliente, nome e placa do veículo, quilometragem e assinatura do 
motoristas nas duas vias, tanto da requisição, como dos cupons 
emitidos pela empresa. 

b.2) A Contratada se responsabilizara por qualquer adulteração 
de qualidade inclusive pelo dano causado aos veículos pela má 
qualidade do produto, num prazo máximo de 48h (vinte e quatro 
horas) contados imediatamente após a notificação feita pela 
Contratante à Contratada.  

c) A contratada está obrigada a prestar todos os esclarecimentos 
que forem solicitados pela fiscalização da Contratante, cujas 
exigências, desde que compatíveis com as desse termo, deverá 
obrigatoriamente atender.  

d) A Contratada deverá manter, durante toda a vigência contratual, 
compatibilidade com as obrigações assumidas nesse termo, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
respectiva.  

e) A Contratada está obrigada a responsabilizar-se por danos 
causados diretamente à  
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo 
na execução do objeto em questão, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade e fiscalização ou o acompanhamento da 
Contratante.  

f) A Contratada está obrigada a assumir a responsabilidade por 
todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando: em decorrência 
da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em 
dependências da Contratante. 

g) A Contratada está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus 
prepostos, mandatários ou conveniados; leis, regulamentos 
e posturas, bem como, quaisquer determinações manadas 
das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto 
da contratação em questão, cabendo-lhe única e exclusiva 
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão 
de seus prepostos ou convenientes.  

g.1) Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do 
servidor da contratante encarregado de acompanhar a execução 
do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados e atendendo as reclamações formuladas, manter, 
durante a execução do contrato, as condições de habilitação 
apresentadas durante a licitação. 

h)  A contratada deverá emitir Notas Fiscais em conformidade com 
o Protocolo ICMS 42/09, ou seja, deverá ser emitida Nota Fiscal 
Eletrônica NF-e, modelo 55). 

i) A contratada deverá entregar combustível solicitado pela 
contratante nos seus respectivos locais constantes neste termo. 

j) Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93 
constitui ainda obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:  

k) Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas 
avençadas;  

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto desse termo, em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
e ou fabricação;  

l) Após a homologação da Ata de Registro de Preços, comparecerem 
para assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, 
contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso;  
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m) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização da contratante;  

n) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na contratação;  

o) A contratada deverá obrigatoriamente entregar o medicamento/
material/produto de acordo com as especificações determinadas 
em quantidade e especificações que trata este termo; 

p) A inobservância destas normas acarretará na aplicação das 
penalidades previstas no Edital e contrato.  

q) A contratada se obriga a entregar durante toda a vigência 
contratual, com pontualidade e eficiência, independente de 
quaisquer alterações de preços dos insumos; 

r) Atender no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para entrega 
dos pedidos, conforme a marca e a descrição declarada e do tipo 
da amostra apresentada no certame; 

s) Manter endereço, telefones, e-mails e outros meios de 
comunicação sempre atualizados, devendo comunicar de forma 
imediata ao Contratante quaisquer mudanças ou alterações feitas 
nestes, devendo ainda sempre manter pessoa qualificada na 
empresa a responder e resolver  quaisquer  pendências oriundas 
do Contrato; 

t) Arcar com os gastos e as despesas, que se fizerem necessários 
para o adimplemento das obrigações decorrentes da entrega de 
material/produto; 

u) A contratada se compromete a emitir Nota Fiscal em 
conformidade com o Protocolo ICMS 42/09, ou seja, deverá ser 
emitida Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55. 

v) A contratada será obrigada a fornecer um e-mail pelo qual 
receberá todas as solicitações e notificações referentes à execução 
do contrato. 

w) Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem 
a manutenção das condições de habilitação exigidas para a 
contratação;  

x) Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões 
nos quantitativos que se fizerem indispensáveis, sempre nas 
mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no 
art.65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 y)   Comunicar o Município de Jataí por escrito, no prazo de 03 
(três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no contrato social, 
durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar 
documentos comprobatórios; 

 z)   Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do 
servidor da contratante encarregado de acompanhar a execução 
do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados e atendendo as reclamações formuladas, manter, 
durante a execução do contrato, as condições de habilitação 
apresentadas durante a licitação. 

OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS: 

a)    Fornecer o combustível atendendo plena e satisfatoriamente 
ao especificado neste Termo de Referência;  

b)    Atender, de IMEDIATO, às solicitações relativas à substituição, 
reposição ou troca do fornecimento do combustível (em caso de 
erro no abastecimento ou que não atenda o especificado) que não 
atenda ao especificado; 

c)    Em caso de qualquer problema técnico (problema na (s) 
bomba (as), falta de combustível na (s) bomba (as), falta de 
energia, problemas em computadores que impossibilitem o 
processamento do abastecimento e emissão dos comprovantes 
necessários, entre outros), que impossibilite o fornecimento do 
combustível solicitado, a licitante ganhadora deverá providenciar 
o abastecimento ou outro posto de combustível na mesma cidade 
e posteriormente processá-lo no sistema da empresa conforme os 
dados exigidos mencionados na cláusula quarta; 

d)    Quando for o caso, comunicar imediatamente à Contratante 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, 
para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias;  

 e)   Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou 
materiais decorrentes do fornecimento do combustível seja por 
vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados;  

f)    Assumir inteira responsabilidade quanto à qualidade do 
combustível fornecido; 

g)    Fornecer o combustível dentro das especificações legais e 
da Portaria nº 309/2001, da Agência Nacional de Petróleo, que 
estabelece o Regulamento Técnico ANP n° 5/2001, que trata dos 
combustíveis automotivos, ou regulamentação superveniente que 
venha a ser expedida pela referida Agência. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
Constituem obrigações da contratante: 

A)    cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras 
para com a contratada; 

B)    comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a execução do fornecimento do combustível; 

C)    designar servidor para acompanhar a execução do contrato; 

D)   rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 
desacordo com o contrato; 

E)    fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, 
mediante solicitação escrita da contratada, informações adicionais, 
dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

F)    fiscalizar o fornecimento do combustível objeto deste 
instrumento, podendo sustar, recusar ou desfazer qualquer 
entrega de combustível que não esteja de acordo com as exigências 
estipuladas. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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Com fulcro nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia 
defesa, sujeitam-se os licitantes e/ou adjudicatários às seguintes 
penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

A) Advertência por escrito;  

B) Multa, nas seguintes hipóteses:  

B.1) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso/recusa, até 
o trigésimo dia, na entrega do produto/serviço, incidente sobre 
a quantidade que deveria ter sido entregue, contado a partir da 
solicitação de entrega de produto/serviço encaminhada pela 
Administração;  

B.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, 
quando decorridos 30 (trinta) dias, ou mais, de atraso;  

B.3) Será de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando a empresa licitante se recusar ou atrasar na 
entrega do item licitado relacionado na Ordem de Fornecimento 
(OF), quando houver iminente risco de causar maiores danos 
ao paciente que aguarda o produto/serviço, que deverá ser 
comprovado com Relatório Médico e Farmacêutico. Após o prazo 
contido na notificação extrajudicial sem que a empresa entregue o 
produto/serviço o contrato poderá ser rescindido imediatamente 
de forma unilateral pela CONTRATANTE, tendo amparo por 
documentos específicos de ambas as partes, resguardado o direito 
ao contraditório e a ampla defesa; 

B.4) A multa aplicada após regular processo administrativo, no caso 
que trata os sub-itens anteriores, poderá(ão) ser descontada(s) 
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA.  

C) A suspensão de fornecimento do objeto por quaisquer motivos, 
sem justificativa expressamente acatada pela Contratante, 
durante a vigência do contrato, será considerada falta de natureza 
gravíssima, podendo ensejar, de imediato, penalidades mais 
severas por parte da Administração, como suspensão de licitar 
com o ente público municipal (alínea “D”) e até mesmo declaração 
de inidoneidade da empresa faltosa (alínea “E”), além das multas 
já previstas, justificando ainda a rescisão imediata do contrato de 
forma unilateral pela Administração;  

D) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública Municipal por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, nos seguintes termos;  

E) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração 
dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - As multas referidas nesta cláusula poderão 
ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA. 
A despesa decorrente da celebração do presente contrato, 
estimada para exercício financeiro de 2019, correrá à conta dos 
recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde, verbas Estaduais 
e Federais, consignados nas seguintes dotações orçamentárias: 

10.122.1039.2062.3.3.90.30.00 
10.301.1039.2077.3.3.90.30.00 
10.302.1039.2078.3.3.90.30.00 
10.302.1039.2088.3.3.90.30.00 
10.302.1039.2089.3.3.90.30.00 
10.304.1039.2080.3.3.90.30.00 
10.305.1039.2081.3.3.90.30.00 

CLÁUSULA NONA - DO VALOR DO CONTRATO 
O valor total do presente contrato importa em R$ 265.007,32 
(duzentos e sessenta e cinco mil e sete reais e trinta e dois centavos), 
sendo que os valores unitários são os da proposta em anexo. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA  
O contrato terá vigência de 03 (três) meses a partir de sua 
assinatura, podendo alterado em conformidade com o art. 57 
caputs da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos que se fizerem necessários na aquisição 
de materiais hospitalares e equipamentos, objeto deste contrato, 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, em observância ao art.65, §1º da Lei 8.666/93. As 
supressões acima deste percentual poderão correr mediante 
acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será feito mediante a apresentação da nota fiscal/
fatura correspondente de fornecimento dos produtos, em prazo 
não superior a 30 (trinta) dias, contados da apresentação dos 
documentos referidos. 
Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente 
de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude 
de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao 
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando 
for o caso); 
Caso a mercadoria fornecida não corresponda ao que foi licitado, o 
pagamento só será liberado após a substituição. 
O pagamento será via ordem bancária, creditado na instituição 
bancária eleita pela contratada, ou através de cheque nominal, 
devendo a contratada indicar na Nota Fiscal o banco, número da 
conta e agência com a qual opera. 
A contratada deverá emitir Nota Fiscal de acordo com o estabelecido 
no contrato. 
Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal 
será motivo de correção por parte da contratada e haverá, em 
decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 
seja definitivamente sanado. 
A cada pagamento a ser efetuado pelo Município de Jataí, a 
contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal e com o 
sistema de seguridade social - INSS e FGTS e Fazenda Pública 
Municipal. Tal comprovação será objeto de confirmação, sendo 
suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema. 
Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal 
será motivo de correção por parte da contratada e haverá, em 
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decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 
seja definitivamente sanado. 
A cada pagamento a ser efetuado pelo Município de Jataí, a 
contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal e com o 
sistema de seguridade social - INSS e FGTS e Fazenda Pública 
Municipal. Tal comprovação será objeto de confirmação, sendo 
suspenso o pagamento caso esteja irregular no referido sistema. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE 
Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com 
exigido no edital, fixo e irreajustável. 
Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra 
o desequilíbrio econômico financeiro do Contrato, conforme 
disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93, em face do reajuste 
determinado pela ANP – AGENCIA NACIONAL DO PÉTRÓLEO. 
Caso ocorra variação nos preços, a contratada deverá solicitar 
formalmente a PREFEITURA, devidamente acompanhada de 
documentos que comprovem a procedência do pedido. 
O índice que será utilizado para manter o equilíbrio econômico-
financeiro contratado, será o mesmo adotado pela ANP – AGÊNCIA 
NACIONAL DO PÉTRÓLEO, proporcionalmente à composição do 
produto. 
Em caso de redução nos preços dos combustíveis, a contratada fica 
obrigada a repassar ao município o mesmo percentual de desconto. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E 
VINCULAÇÃO DO EDITAL 
Ficam por força deste instrumento, as partes sujeitas aos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 10.520/2002, 
ficando, outrossim, vinculado ao edital. O cumprimento deste 
contrato está vinculado ao Edital do Pregão nº 044/2019 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido pela contratante, a 
qualquer tempo, de conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da 
Lei 8.666/93. 

O presente contrato poderá ser rescindido, total ou parcialmente, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando:  
I) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas no contrato;  
II) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte sem prévia 
ou expressa anuência da CONTRATANTE;  
III) A solicitação da CONTRATADA para o cancelamento do contrato, 
deverá ser informada com antecedência de 30 (trinta) dias, 
facultada à CONTRATANTE a aplicação das penalidades previstas.  
IV) O não cumprimento dos prazos;  
V) O cumprimento irregular das especificações ou prazos contidos 
nas cláusulas contratuais; 
VI) O ausência e/ou atraso injustificado superior ao prazo de 
entrega do produto/serviço;  
VII) Falta de entrega de produto/serviço resultando em danos 
ao paciente e/ou à eficaz prestação do serviço público e/ou 
na paralisação da assistência à saúde que é serviço de caráter 
contínuo, essencial e permanente;  
VIII) O desatendimento às determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 
como as de seus superiores;  
IX) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas 
na forma do § 1°, do art. 67, da Lei n° 8.666/93;  
X) A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;  
XI) A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;  

XII) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;  
XIII) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes 
deste instrumento sem prévia anuência da contratante;  
XIV) Desatender às determinações do servidor da contratante, no 
exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato;  
XV) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste 
contrato;  
XVI) Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;  
XVII) For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a 
execução do contrato;  
XVIII) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE 
e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato.  
§1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
§2º. A rescisão deste Contrato poderá ser:  
A) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos acima desta cláusula;  
B) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo, desde que haja conveniência para a Administração;  
C) Extrajudicial e/ou judicial, nos termos da legislação.  
§3º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.  
§4º. Ao Secretário Municipal de Saúde reserva-se o direito de no 
caso de não cumprimento do contrato a contendo, transferi-lo a 
terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA 
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES 
Qualquer alteração deste contrato só poderá ser efetuada 
mediante termo aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO 
O foro do presente contrato é o da cidade de Jataí, Estado de Goiás. 

E por estarem assim justos e acordados com tudo o que aqui foi 
expresso, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que 
produza os efeitos legais necessários. 

 

Jataí, 10 de março de 2020. 

 

 

 

____________________________________ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ  

CNPJ: 12.053. 489/0001 - 49 
LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR 

Gestor do FMS – Portaria SGP Nº 007/2019 
 Gestor do FMS - Decreto 3.249/2019 

CONTRATANTE 
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______________________ 

AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA  
CNPJ: 04.806.169/0001-94 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas:                                                               

1 – NOME: __________________ 

            CPF: __________________                                

 

 Testemunhas:                                                        

1 – NOME: __________________ 

            CPF: __________________ 

DECISÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO: 38187/2019 

Pregão Presencial Registro de Preços Nº 045/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MUTIRÃO DE 
LIMPEZA E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPIT, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DO NÚCLEO DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (NVEAS), 
SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE JATAÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO TERMO 
REFERENCIAL DO EDITAL (ANEXO I).   

Assunto: Interposição de Recurso pela empresa KELI CRISTINA DA 
SILVA, contra decisão que inabilitou a mesma no certame licitatório 
em epígrafe. 

 Em face das informações constantes dos autos e das ponderações 
apresentadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sob a orientação 
da Consultoria técnica deste Município, cujos termos acato 
integralmente e adoto como razão de decidir o Recurso 
Administrativo interposto, e em conformidade com o § 4º do art. 
109 da Lei nº 8.666/93, DECIDO conhecer do recurso interposto 
pela empresa KELI CRISTINA DA SILVA e no mérito negar-lhe 
provimento, para manter o julgamento do Pregão Presencial nº 
045/2020, dessa forma mantenho a decisão do Pregoeiro em sua 
totalidade,  para manter a inabilitação pelo não atendimento do 
item 6.1.3 "a" do Edital. 

 

 Para tanto, determino a continuidade do certame para a 
adjudicação do objeto, atendendo todos os trâmites e praxe legais. 
 
 Determino ainda que se dê publicidade nos termos da Lei. 

 Jataí, 20 de março de 2020. 

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal de Saúde 

Portaria SGP 007/2019 
Gestor do FMS Decreto 3.249/2019

EXTRATO DE CONTRATO 
=====================================================

CONTRATO Nº. 703/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO 
QUILÔMETRO, AMBULÂNCIA CATEGORIA “A” PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL DAS CLINICAS DO MUNICÍPIO DE 
JATAÍ GOIÁS 

VIGÊNCIA: 19/03/2020 A  18/03/2021 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ  

CONTRATADA: TUDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

CNPJ Nº 14.234.954/0001-73 

VALOR ESTIMATIVO: R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil 
reais ) 

DOTAÇÃO:  
10.122.1039.1021.4.4.90.52.00  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 047/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 379/2020. 

 
Ao Secretário Municipal de Saúde 

PARECER 

PROCESSO LICITATÓRIO: 38187/2019 

Pregão Presencial Registro de Preços Nº 045/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MUTIRÃO 
DE LIMPEZA E COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPIT, DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DO NÚCLEO 
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE 
(NVEAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NO 
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TERMO REFERENCIAL DO EDITAL (ANEXO I).   

Assunto: Interposição de Recurso pela empresa KELI CRISTINA DA 
SILVA, contra decisão que inabilitou a mesma no certame licitatório 
em epígrafe. 

O Pregoeiro Oficial vem respeitosamente ante V. Exa., 
apresentar seu parecer com referência ao processo em 
epígrafe. 

1-    RELATÓRIO 

No dia 13 de março do corrente ano, a empresa KELI CRISTINA DA 
SILVA protocolou recurso contra decisão do Pregoeiro, referente a 
sua inabilitação durante o Pregão Presencial nº 045/2020.  

Em suma, alega a recorrente que fora indevidamente inabilitada 
por apresentar atestado de capacidade técnica com características 
diversas das ditadas no edital em sua cláusula 6.1.3 "a" e por 
ter apresentado certidão de débito municipal sem autenticação 
necessária para aferir a autenticidade do documento. 

Informa que os serviços descritos em seu atestado de capacidade 
guardam semelhança com os serviços licitados pela administração, 
além de que não foi exigido código de autenticação para certidões 
municipais. 

Informa ainda que não foram respeitados o princípio da legalidade 
e outros correlatos ao processo de licitação. 

Requer o deferimento da revisão da habilitação, para declará-la 
vencedora do certame; 

Devidamente intimada a empresa CA AGROSERV LTDA ME 
apresentou contrarrazões, aduzindo que o edital foi respeitado, 
que a recorrente não poderia ser habilitada pode ter deixado de 
atender o item 6.1.3 "a" do edital, trazendo jurisprudência para 
corroborar seus argumentos. 

É o relatório. 

 

 2-   DA ANÁLISE 

A Recorrente insurge contra decisão que sobre o julgamento 
do certame do Pregão Presencial nº 045/2020, alegando ter 
ocorrido um equívoco na análise da documentação de sua 
habilitação. 

De fato, após análise pormenorizada da ata e dos 
documentos apresentados no referido certame, nota-se 
que a empresa KELI CRISTINA DA SILVA, ora recorrente, 
não apresentou a qualificação técnica necessária exigida 
em edital, sendo a ausência de autenticação da certidão 
municipal, questão de segurança para a equipe de Pregão 
na sua análise. 

 
A – Da Admissibilidade do Recurso 

 A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso 
administrativo, cuja existência concreta deve ser preliminarmente 
aferida: a manifestação tempestividade, a inclusão de 
fundamentação e do pedido de reforma da decisão recorrida. 

 A Lei nº 10.520/02, em seu art. 4º, assim disciplinou: 

“Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados e observará as seguintes regras: 

(...) 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 
concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões 
do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão 
a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 

§ 1° A falta de manifestação imediata e motivada do licitante 
quanto à intenção de recorrer, nos termos do 'caput', importará 
na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.” Grifei. 

 Nestes termos, ante a existência de motivação recursal durante o 
julgamento, bem como, a manifestação no momento oportuno em 
sessão, o represente da empresa recorrente não decaiu do direito 
de recorrer do certame. 

  Segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União o 
juízo de admissibilidade da intenção de recorrer, na modalidade 
pregão, levado a efeito pelo Pregoeiro, deve se limitar à análise 
acerca da presença dos pressupostos recursais (sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), a qual passo 
a analisar item a item. 

a) sucumbência: o representante da Recorrente se manifestou 
imediata e motivamente sobre a intenção de recurso, durante o 
julgamento e durante a sessão de análise, conforme determina a 
legislação. 

b) tempestividade: o recurso é tempestivo. 

c) legitimidade: A representação da empresa é completa, presença 
de contrato social e procuração para o signatário. 

d) motivação: Questionamento sobre o não habilitação. 

Conclusão: Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do 
recurso. 

 
 B) Do Mérito  

 Para uma melhor análise das questões ventiladas pela recorrente, 
mister destacarmos o que estipula o ato convocatório: 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

b) Certidão Conjunta Negativa de Tributos Municipais da sede da 
licitante; 
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6.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

a) Atestado(s) de qualificação (capacidade) técnica pertinentes ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação, 
emitidos por órgão público ou privado de reconhecida idoneidade, 
(Caso o atestado seja emitido por empresa privada, deverá ser 
autenticado em cartório competente com reconhecimento de 
firma da assinatura do representante legal empresa emissor do 
atestado).   

6.2. Os documentos emitidos por via INTERNET terão seus dados 
conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente. 

(..) 

8.13.2. A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios, no momento da verificação, podendo 
o Pregoeiro autorizar a utilização de outro local, inclusive. 
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados 
os documentos alcançados pela verificação, mesmo a empresa 
utilizando-se de outros locais ou meios, será esta declarada 
inabilitada.(Grifo nosso) 

 
A Constituição Federal brasileira determina que a 
administração pública obedeça aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade 
de observância desses princípios ao exigir que as obras, 
serviços, compras e alienações sejam contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI). 

Para regulamentar o procedimento da licitação exigido 
constitucionalmente, foi inicialmente editada a Lei 
n. 8.666/1993. Com a Lei n. 10.520/2002, mais uma 
modalidade licitatória (pregão) foi introduzida no modelo 
brasileiro, ao qual se aplicam subsidiariamente as 
regras da Lei n. 8.666/1993. Seja qual for a modalidade 
adotada, deve-se garantira observância da isonomia, 
legalidade, impessoalidade, igualdade, vinculação ao 
instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos 
expressamente na Lei n. 8.666/1993. 

 Dentre as principais garantias, pode-se destacar a vinculação da 
Administração ao edital que regulamenta o certame licitatório. 
Trata-se de uma segurança para o licitante e para o interesse 
público, extraída do princípio do procedimento formal, que 
determina à Administração que observe as regras por ela própria 
lançadas no instrumento que convoca e rege a licitação. 

Segundo Lucas Rocha Furtado, Procurador-Geral do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o 
instrumento convocatório: 

“é a lei do caso, aquela que irá regular a atuação tanto da 
administração pública quanto dos licitantes. Esse princípio é 
mencionado no art. 3º da Lei de Licitações, e enfatizado pelo 
art. 41 da mesma lei que dispõe que “a Administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada”. (Curso de Direito Administrativo, 2007, 

p.416)” 

O mesmo autor prossegue no exame da questão, e reforça sua 
argumentação a respeito da vinculação do edital com o art. 41, 
§2º, da Lei 8.666:  

“Ali, fixa-se prazo para que o licitante possa impugnar os termos 
do edital. Expirado esse prazo, decairá o participante da licitação 
do direito de impugná-lo. Isto significa dizer que quem participa da 
licitação não pode esperar pela sua inabilitação ou desclassificação 
para, somente então, impugnar a regra contida no edital que levaria 
à sua exclusão do processo” (Curso de Direito Administrativo, 2007, 
p.417). 

Sobre o tema, igual orientação pode ser encontrada no Supremo 
Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) e no Tribunal de 
Contas da União, como será a seguir demonstrado. 

 O STF (RMS 23640/DF) tratou da questão em decisão assim 
ementada: 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA FINANCEIRA SEM 
ASSINATURA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃOAO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO. 
1. Se o licitante apresenta sua proposta financeira sem assinatura 
ou rubrica, resta caracterizada, pela apocrifia, a inexistência 
do documento. 2. Impõe-se, pelos princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 
desclassificação do licitante que não observou exigência 
prescrita no edital de concorrência. 3. A observância ao princípio 
constitucional da preponderância da proposta mais vantajosa 
para o Poder Público se dá mediante o cotejo das propostas 
válidas apresentadas pelos concorrentes, não havendo como 
incluir na avaliação a oferta eivada de nulidade. 4. É imprescindível 
a assinatura ou rubrica do licitante na sua proposta financeira, sob 
pena de a Administração não poder exigir-lhe o cumprimento da 
obrigação a que se sujeitou. 5. Negado provimento ao recurso. 
 
  O STJ já se manifestou diversas vezes a respeito do tema (por 
exemplo: RESP 595079, ROMS 17658). No RESP 1178657, o tribunal 
decidiu: 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO. 
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITO DE 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTAÇÃO 
APRESENTADA DIFERENTE DA EXIGIDA. O Tribunal de origem 
entendeu de forma escorreita pela ausência de cumprimento 
do requisito editalício. Sabe-se que o procedimento licitatório 
é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital; esta 
exigência é expressa no art. 41 da Lei n. 8.666/93. Tal artigo veda 
à Administração o descumprimento das normas contidas no edital. 
Sendo assim, se o edital prevê, conforme explicitado no acórdão 
recorrido (fl. 264), "a cópia autenticada da publicação no Diário 
Oficial da União do registro do alimento emitido pela Anvisa", este 
deve ser o documento apresentado para que o concorrente supra 
o requisito relativo à qualificação técnica. Seguindo tal raciocínio, 
se a empresa apresenta outra documentação - protocolo de 
pedido de renovação de registro - que não a requerida, não 
supre a exigência do edital. Aceitar documentação para suprir 
determinado requisito, que não foi a solicitada, é privilegiar um 
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concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da 
igualdade entre os licitantes. 

 
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório obriga a 
Administração e o licitante a observarem as regras e condições 
previamente estabelecidas no edital 

 Por todo o exposto, conclui-se que a Administração Pública, no 
curso do processo de licitação, não pode se afastar das regras por 
ela mesma estabelecidas no instrumento convocatório, pois, para 
garantir segurança e estabilidade às relações jurídicas decorrentes 
do certame licitatório, bem como para se assegurar o tratamento 
isonômico entre os licitantes, é necessário observar estritamente 
as disposições constantes do edital ou instrumento congênere. 

Portanto, do reexame da documentação apresentada pela 
empresa recorrida em sessão depreende-se que a mesma 
não atendeu objetivamente e plenamente disposto no 
Edital, estando à argumentação da Recorrente incorreta. 

  Sobre a certidão municipal, o edital em seu item 8.13.2., fixou 
que a Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios, no momento da verificação das 
certidões fiscais, podendo o Pregoeiro autorizar a utilização de 
outro local, inclusive. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, 
mesmo a empresa utilizando-se de outros locais ou meios, será 
declarada inabilitada. 

Neste ponto, sem código de autenticação o Pregoeiro não 
poderia verificar a autenticidade da certidão, e conforme 
determinou o edital, ocorrendo essa situação a empresa 
deve ser declarada inabilitada, logo não assiste razão a 
recorrente. 

Sobre a qualificação técnica, imperioso fazer as seguintes 
observações. 

O rol de documentos que poderá ser exigido, por parte 
da Administração, para tal finalidade, encontra-se 
taxativamente descrito pelo art. 30 da Lei 8.666/93, o qual, 
é oportuno relembrar, constitui-se em rol máximo que 
poderá ser exigido; e não, portanto, em listagem mínima, 
a ser obrigatoriamente requisitada em toda e qualquer 
situação. 

 Da leitura do comando normativo referenciado, é possível 
identificar que a qualificação técnica poderá ser comprovada 
em dois aspectos: um relacionado à estrutura da licitante/
empresa que participará de determinado certame licitatório; 
e, outro, concernente aos profissionais que integram a empresa 
participante da licitação; os quais conformam, respectivamente, 
as denominadas capacidade técnico-operacional e a capacidade 
técnico profissional, conforme restará adiante explicitado. 

 Para tanto, os caracteres conformadores, bem como, a 
documentação comprobatória respectiva, relativamente à 
comprovação das capacidades técnico-operacional e profissional 
são: 

a) capacidade técnico-operacional: a qual pode ser compreendida 
como a “estrutura que a empresa possui para realizar o 
empreendimento (equipamentos, equipe técnica, conhecimento 
do problema, fornecedores etc.) e deve ser comprovada por meio 
da experiência da empresa na realização de contratos de obras 
similares”. (ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. Obras Públicas (Licitação, 
Contratação, Fiscalização e Utilização). 2. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009. p. 216).  

 Ou seja, a exigência de capacidade técnica operacional “envolve 
a comprovação de que a empresa, como unidade jurídica e 
econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto 
era similar ao previsto para a contratação almejada pela 
Administração Pública”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p. 693.) 

 Em resumo, a capacidade técnica operacional consubstancia-
se na habilidade do sujeito de agrupar pessoas, bens e recursos, 
imprimindo a esse conjunto a organização necessária ao 
desempenho satisfatório do objeto a ser contratado; tendo sido 
objeto de disciplina específica por meio do art. 30, incs. I e II, c/c §§ 
3º e 4º, da Lei 8.666/93, nos seguintes termos: 

Art. 30 - A documentação relativa à qualificação técnica limitar-
se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para 
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará 
pelos trabalhos; 

(...) 

§3º. Será sempre admitida a comprovação de aptidão através 
de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

§4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação 
de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado (sem 
grifos no original). 

 
 Portanto, à luz do disposto nos comandos normativos supracitados, 
é possível afirmar que a comprovação da capacidade técnico-
operacional, quando demandada, deverá ser procedida mediante 
apresentação de: 

• Registro da licitante junto à Entidade profissional competente; 

• Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado; 

• Relação explícita e declaração formal da disponibilidade das 
instalações de, por exemplo, canteiros, máquinas e equipamentos 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, 
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sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de 
localização prévia (Lei 8.666/93, art. 30, §6º).  

 Sendo inclusive a exigência de atestado técnico operacional já é 
sumulada pelo TCU: 

SÚMULA Nº 263 

“Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de 
maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, 
é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos 
mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado.” 

 b) capacidade técnico-profissional: “está relacionada ao aspecto 
intelectual dos profissionais que compõem o quadro permanente 
da empresa, ou seja, a experiência que esses profissionais 
possuem na execução anterior de empreendimentos similares 
em complexidade à obra licitada”. (ALTOUNIAN, Cláudio Sarian. 
Op. cit., p. 216.) Via de regra, essa comprovação dar-se-á por meio 
de: 

• indicação da “existência, nos quadros (permanentes) de uma 
empresa, de profissionais em cujo acervo técnico constasse a 
responsabilidade pela execução de obra similar àquela pretendida 
pela Administração”,[5] tendo como fundamento o disposto no inc. 
I, do §1º, do art. 30, da Lei 8.666/93, nos seguintes termos: 

Art. 30 – (...) Omissis. 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de 
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 
da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente 
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 
máximos (sem grifos no original). 

 Trata-se, portanto, da figura do responsável técnico, o qual, à luz do 
disposto no inc. I, do art. 30, da Lei 8.666/93, supracitado, deverá 
integrar os quadros permanentes da empresa licitante, bem como, 
deverá ser detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica que 
comprove a anterior execução de obra ou serviço de características 
semelhantes àquelas do objeto licitado. 

Portanto, do reexame da documentação apresentada pela 
empresa recorrente, depreende-se que ela não atendeu 
objetivamente e plenamente aos requisitos de qualificação 
técnica, pois seu atestado não era de objeto semelhante ao 
do Edital, não merecendo serem acolhidos os argumentos 
tecidos no recurso. 

Os serviços de limpeza predial não são similares aos serviços 
de limpeza urbana para manejo do combate ao mosquito 
Aedes aegypt, conforme definido no termo de referência. 

Não se trata da oposição da simples mão de obra, a Lei 
Federal nº 11.445/07 define o que é Saneamento Básico 

em quatro segmentos. Dentre destes a definição de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos conforme o art. 3°, 
como mostrado abaixo: 

 Saneamento Básico: conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público 
de água potável, desde a captação até as ligações prediais […]; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários 
[…]; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de 
atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 
doméstico. Como também do lixo originário da varrição e limpeza 
de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de 
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 
urbana de águas pluviais […]. (grifo nosso) 

O atestado apresentado pela empresa comprova a expertise 
em prestação de serviços de limpeza predial, e não limpeza 
urbana. 

A limpeza predial, pela sua própria literalidade, para fins de 
fundamentação da presente decisão considera-se limpeza 
como a “remoção de qualquer corpo indesejável, visível ou 
não, de uma superfície, sem alteração das características 
originais do item que está sendo limpo, e onde o processo 
utilizado não seja nocivo ao meio ambiente.” (Fonte: 
Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação 
Predial – Vol. 03 – Jan./19.) 

As áreas a serem consideradas pela natureza de limpeza 
predial, correspondem às quantidades obtidas na projeção 
horizontal de cada ambiente, isto é, as áreas de planta 
baixa. Para reforçar esse conceito, a área a ser quantificada 
é a de piso, sem considerar as áreas verticais de paredes, 
portas, divisórias, divisórias com vidros e afins. 

A prestação de serviços de limpeza predial corresponde a 
limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção 
de adequadas condições de salubridade e higiene, com 
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos, em locais determinados. 

Portanto, os serviços apresentados no atestado de 
capacidade técnica da empresa, não são semelhantes e 
não possuem complexidade superior aos licitados neste 
certame, estando a argumentação da empresa incorreta. 

Nesta esteira, constata-se que a Comissão respeitou tanto 
o Edital, quanto a Lei nº 8.666/93, posto que o julgamento 
ocorreu em sintonia com o instrumento convocatório e 
em estrita observância aos demais princípios regedores 
da Licitação, elencados no caput do artigo 3º do citado 
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instrumento legal. 

Assim, superadas todas as questões ventiladas no 
recurso interposto, consequência inarredável é o seu 
desprovimento, mantendo-se a bem lançada manifestação 
exarada na sessão de abertura e julgamento do Pregão 
Presencial nº 045/2020. 

3-    DECISÃO 

DIANTE DE TODO O EXPOSTO, a equipe de apoio e o 
Pregoeiro do Município de Jataí, levando em conta as 
normas legais vigentes no ordenamento jurídico do País, 
decide conhecer do recurso interposto pela empresa KELI 
CRISTINA DA SILVA e no mérito negar-lhe provimento, para 
manter o julgamento do Pregão Presencial nº 045/2020, 
mantendo incólume a decisão exarada durante o certame. 

É a decisão. 

Remetam-se os autos ao Gabinete do Secretário Municipal 
para apreciação dos recursos e posteriores atos. 

Após, publique-se no diário oficial. 

 

Jataí, 20 de março de 2020. 

 
Sanduly Carlos de Souza 

Pregoeiro Oficial 

 
PORTARIA SMS N° 004/2020 - SMS 

  "Suspende parte do serviço de Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD) por 15 (quinze) dias, e dá outras providências". 

O Secretário Municipal da Saúde de Jataí, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelos artigos 66 
e 67, da Lei Orgânica do Município de Jataí; inciso I, do art. 
198, da Constituição Federal; inciso III, do art. 9º, da Lei nº 
8.080/90; e ainda, pela Portaria SGP nº 007/2019 e Decreto 
Municipal nº 3.249/2019(Gestor do Fundo) e: 

Considerando a pandemia causada pelo COVID19 e a 
característica de transmissibilidade do vírus; 

Considerando 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 (COVID-19);  

Considerando o Decreto Municipal nº 3.685/2020 que 
declara situação de emergência em saúde pública no 
Município de Jataí-GO; 

Considerando que o Setor de Tratamento Fora do Domicílio 

(TFD), lotado na Superintendência de Planejamentos e 
Projetos da Secretaria Municipal de Saúde é o responsável 
pela evolução das viagens, marcação de consultas, 
marcação de exames e etc. de pacientes egressos das 
unidades executantes no Estado de Goiás, principalmente 
no Município de Goiânia; 

Considerando que grande parte desses pacientes faz seu 
deslocamento por ônibus; 

Considerando a necessidade de evitar o deslocamento 
de pacientes do SUS-Jataí para outros Municípios, 
independentemente de ser em veículo oficial ou por ônibus; 

RESOLVE: 

Art. 1°.- Suspender, por 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado, 
o serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), para os seguintes 
casos: 

I.    TFD para consultas ambulatoriais especializadas; 

II.   TFD para consultas pré operatórias para cirurgia bariátrica; 

III.   TFD para consultas ambulatório transsexualização; 

IV.   TFD para Procedimentos cirúrgicos eletivos; 

V.     TFD para procedimentos do CRER IV (consultas, órteses, 
próteses, terapias de suporte). 

Art. 2°.- A suspensão do serviço de Tratamento Fora de Domicílio 
(TFD) prevista no artigo anterior não se aplica aos seguintes casos: 

 

I.    TFD para pacientes oncológicos que necessitam de consulta, 
tratamento e acompanhamento; 

II.    TFD para procedimentos de hemodinâmica (fila de espera); 

III.    TFD para exames especializados (imagem-RNM / oftalmologia/ 
cardiologia e etc.). 

Art. 3º.- As situações previstas nesta Portaria poderão ser alteradas 
durante a evolução da epidemia do COVID-19, podendo este prazo 
ser prorrogado. 

Art.4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
           PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Secretário da Saúde, em Jataí, aos 20 dias do 
mês de março de dois mil e vinte. 

 Dr. LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JÚNIOR 
Secretário Municipal da Saúde 

Portaria nº 007/2019
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PORTARIA SGP Nº. 238.                            JATAÍ, 20 DE MARÇO DE 2020. 

“Revoga a Portaria SGP nº. 210, de 16 de março de 2020, e 
dá outras providências”. 

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

CONSIDERANDO a autotutela administrativa, a qual 
permite que a Gestão Pública reveja os atos administrativos 
praticados nos casos legalmente permitidos; 

RESOLVE 

I – REVOGAR, em sua integralidade, a Portaria SGP nº. 210, 
de 16 de março de 2020. 

II – RETROAGIR os efeitos revogatórios do item I desta 
Portaria para a data de 01 de março de 2020. 

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

 
VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ 

Prefeito Municipal
 _____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 237                             JATAÍ, 20 DE MARÇO DE 2020. 

“Coloca servidora à disposição do Governo do Estado de 
Goiás, para prestar serviço no VAPT-VUPT Unidade de Jataí”. 

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

CONSIDERANDO a solicitação do Superintendente de 
Gestão do Atendimento ao Cidadão, Dioji Ikeda, formulada 
no Ofício nº 1381/2020 de 18/03/2020, para colocar à 
disposição a servidora para prestar serviço no VAPT-VUPT 
Unidade de Jataí, 

CONSIDERANDO a existência de um convênio firmado com 
esta Municipalidade e o Governo do Estado de Goiás, 

RESOLVE: 

I – COLOCAR à disposição do Governo do Estado de Goiás, 
para prestar serviço no VAPT-VUPT Unidade de Jataí” 
a servidora Estatutária DAIANE MANGABEIRA FARIAS 
BATISTA, no período compreendido entre 18/03/2020 a 
31/12/2020, ficando o ônus do salário base para o Município 
de Jataí e a Gratificação por Desempenho em Atividade do 
“VAPT-VUPT” – GDVV a cargo do Governo do Estado de 
Goiás: 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 18.03.2020, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, Centro 
Administrativo, aos 20 dias do mês de março de 2020. 

 
VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ 

Prefeito Municipal
_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 239                            JATAÍ, 20 DE MARÇO DE 2020. 

 
“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”. 

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é 
definido pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 
14 e pelo artigo 15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; 
Considerando que a vacância de cargo somente ocorre com 
a exoneração, tal como determina o inciso VI do artigo 119 
da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a definição 
de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 120, e 
seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90; 

 
RESOLVE 

I – EXONERAR, ex offício, o servidor IVAN DOS SANTOS 
BORGES do cargo de provimento em comissão de 
COORDENADOR DE OBRAS NO CAMPO, Símbolo CDS-
4, passando o mesmo a não mais pertencer aos quadros 
funcionais do Município. 

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos. 

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão 
de Pessoas tome as devidas providências para que seja 
efetivada a exoneração constante nesta Portaria. 

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ 

Prefeito Municipal
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