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Processo Administrativo nº. 13218/2020
ASSUNTO: Sanções Administrativas à empresa N3 COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI EPP

D E C I S Ã O

Compulsa-se no presente processo administrativo acerca do 
inadimplemento contratual da empresa N3 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI EPP, contrato tem por objeto a compra parcelada de 192.000 
(cento e noventa e dois mil) sacos vermelhos para lixo de 100 litros 
que serão usados na coleta seletiva e 94.176 (noventa e quatro 
mil cento e setenta e seis) sacos pretos para lixo de 200 litros que 
serão usados na coleta de resíduos da varrição, nos cemitérios e 
eventualmente em mutirões e eventos realizados pela Prefeitura, 
pelo atraso na entrega do objeto pactuado.

1. RELATÓRIO

1.1. A Secretaria do Meio Ambiente, informou que a 
empresa N3 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, contratada para 
fornecimento de parcelada de 192.000 (cento e noventa e dois 
mil) sacos vermelhos para lixo de 100 litros que serão usados na 
coleta seletiva e 94.176 (noventa e quatro mil cento e setenta e 
seis) sacos pretos para lixo de 200 litros deixou de entregar os itens 
solicitados na ordem de fornecimento 1709/2020 dentro do prazo 
contratual;

1.2. Logo, após as devidas notificações, a empresa não realizou 
a entrega dentro do prazo final estipulado que se findou no dia 13 
de abril de 2020;

1.3. Contudo, ao arrepio das regras estabelecidas na Cláusula 
Sexta, alínea “b” do contrato, a empresa contratada incorreu em 
mora na entrega dos referidos itens.

1.4. Apesar de terem sido realizadas várias tentativas de 
notificação e contato com a empresa inadimplente, com o 
encaminhamento das cópias da indicação do ilícito contratual por 
parte da fiscalização, não houve apresentação da defesa prévia 
sobre a notificação.

É o relatório. Passa-se ao mérito.
 
2. DA VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO ÀS 
REGRAS SANCIONADORAS

2.1. A aplicação de sanções administrativas é antes de tudo um 
dever-poder da Administração Pública. Não há uma faculdade, não 
cabendo ao Administrador deixar de aplicar o que a lei determina, 
salvo justificativa de robusta envergadura que tenha o condão de 
afastar a culpabilidade da Particular Contratado ou a ilicitude da 
conduta, no caso concreto.

2.2. Outra não é a lição pacificada na doutrina especializada, 
por todos Marçal Justen Filho:
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Quando determinada conduta é qualificada como ilícito 
administrativo, sua ocorrência gera o dever de punição. A 
omissão de punição é tão antijurídica quanto a prática do 
próprio ilícito. Nunca pode ser uma questão de escolha da 
Administração punir ou não punir, segundo um juízo de 
conveniência política. Aliás, o agente público que deixa de 
adotar as providências destinadas a promover a punição do 
sujeito que praticou ilícito pode configurar inclusive crime. 
Portanto, a prévia definição normativa dos ilícitos puníveis 
vincula o administrador e retira a margem de liberdade sobre 
a conduta futura a adotar. (JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: 
comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 4. 
ed. rev. e atual. de acordo com a Lei Federal 10.520/2002 e 
os Decretos Federais 3.555/2000 e 5.450/2005. São Paulo: 
Dialética, 2005. p. 180).

2.3. A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que 
o Administrador está vinculado à aplicação das sanções 
administrativas previstas na legislação. Porém, sempre há a 
possibilidade de não ser adequada ou necessária à sua aplicação, 
diante de certas circunstâncias do caso concreto. Circunstâncias 
essas que poderão vir à lume exatamente durante a tramitação 
do respectivo processo sancionador. Isso se infere da seguinte 
determinação contida em Acórdão da Corte de Contas da União, 
textualmente (grifamos):

ACÓRDÃO nº 877/2010 - SEGUNDA CÂMARA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de 
Contas da Fundação Universidade Federal do Maranhão - 
FUFMA, referente ao exercício de 2005.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em Sessão da 2ª Câmara, em:
[...] 9.6.26. aplique as penalidades previstas nos arts. 86 e 
87 da Lei n.º 8.666/1993 nos casos de atraso na execução 
e de inadimplência contratual ou justifique no processo o 
motivo da não-aplicação de multa ou outra sanção;
2.4. A publicação oficial do Governo Federal para 
orientação dos agentes administrativos em relação à 
aplicação de sanções administrativas denominada "Caderno 
de logística. Sanções administrativas. Diretrizes para 
formulação de procedimento administrativo específico" 
também reflete a posição firmada no TCU de que o 
Administrador vincula-se à aplicação das sanções em 
razão da ocorrência de ilícitos contratuais, salvo se houver 
justificativa nos autos do processo:
Em outra oportunidade, o TCU se manifestou orientando 
que, na análise do caso em concreto, se houver situações 
em que o gestor tenha motivos para deixar de aplicar as 
sanções, tal situação deve ser devidamente justificada nos 
autos do processo.
(Disponível em <http://www.comprasgovernamentais.gov.
br/arquivos
/caderno/caderno-de-logistica-de-sancao-2.pdf> p. 14).

2.5. Logo, resta claro que não há alternativa ao Administrador, 
em caso de conhecimento da prática de atos ilícitos contratuais por 
partes de particulares contratados, a não ser a imediata autuação 



Ano 8 | 1679ª Edição | Vigência: 14/04/2020 PAG. 2DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

de processo administrativo sancionador, como também que, 
inexistindo motivo justo que afaste a natureza ilícita do ato ou a 
culpabilidade do particular, ele deve obrigatoriamente aplicar a 
sanção cabível, sempre sob a luz da regra da proporcionalidade.

3. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

3.1. O Estado de Direito tem como um de seus pilares 
fundamentais, ao lado do festejado reinado da lei, a salvaguarda 
permanente da ideia de segurança jurídica. Por seu turno, a 
segurança jurídica requer que o decurso do tempo naturalmente 
estabilize as relações jurídicas. Portanto, há que se enaltecer 
a importância, em todos os ramos do Direito, do instituto da 
prescrição. Inclusive se trata de matéria de ordem pública, ou seja, 
passível de ser conhecida em qualquer grau ou instância, de ofício 
pela autoridade competente. Por óbvio, não é diferente na seara 
do Direito Administrativo.

3.2. Contudo, o Direito Administrativo, ao contrário do Direito 
Civil, não sendo codificado, não possui um regramento geral 
tendente a disciplinar institutos e matérias com reflexos em todos 
os seus sub-ramos. Isso faz com que matérias como prescrição 
e decadência, por exemplo, tenham que ser disciplinadas nos 
diversos diplomas legais vigentes na área. Infelizmente, percebe-
se que no campo do processo administrativo sancionador a Lei 
8.666/93 silenciou.

3.3. Sendo assim, coube à doutrina e jurisprudência a 
construção de uma interpretação para operacionalizar a regra da 
prescritibilidade no campo da pretensão punitiva administrativa, 
sendo majoritário o entendimento de que seria de 5 anos o prazo 
prescricional da pretensão punitiva da Administração Pública 
na seara das sanções administrativas. Isso porque é esse prazo 
que tem a maior incidência nas leis que disciplinam os diversos 
institutos de Direito Administrativo, como também fixado pelo 
Decreto nº 20.915/1932 para as ações pessoais contra a Fazendo 
Pública.

3.4. Nessa trilha, cite-se o entendimento do STJ esposado no 
julgamento do Resp 623.023/RJ, 2ª Turma, Dj. 14.11.2005, Rel. 
Min. Eliana Calmon, in verbis:

[...]
1. Se a relação que deu origem a crédito em cobrança tem 
assento no direito público, não tem aplicação a prescrição 
constante do Código Civil. [...]

3. Incidência, na espécie, do Dec. 20.910/1932, porque à 
Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se 
impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere 
às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, 
corolário do princípio da simetria.

3.5. Diante disso, forçoso reconhecer-se que não há prescrição 
da pretensão punitiva no presente caso, cujo atraso na entrega do 
material ocorrera a partir da solicitação do dia 19 de março de 
2020, ou seja, há menos de três anos.

4. DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

4.1. Imprescindível ressaltar, novamente, que a Administração 
notificou a empresa quanto à abertura de presente Processo em 

razão das inexecuções contratuais indicadas pela Fiscalização, como 
também acerca da possibilidade de aplicação das penalidades 
concretamente cabíveis, para o exercício regular de seu direito 
ao contraditório e ampla defesa, para apresentação de defesa 
prévia e indicação de quaisquer meios de prova aceita em Direito, 
no prazo de cinco dias úteis, inclusive franqueando os autos para 
fins de consulta e cópias, nada sendo apresentado pelo Particular 
inadimplente.

4.2. Registre-se, por oportuno, que conforme consta dos 
autos, em inequívoca demonstração do pleno respeito às garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, houve diversas 
tentativas de notificação da empresa a respeito da tramitação do 
presente feito, todas, no entanto, infrutíferas.

4.3. Não é demais destacar, nessa quadra, que a falta do 
exercício do direito ao contraditória e à ampla defesa, por óbvio, 
não obstaculiza a tramitação do feito sancionador e nem invalida a 
eventual sanção aplicada. Claro que não teria lógica deixar a sorte do 
processo sancionador nas mãos do próprio infrator administrativo, 
sobretudo quando foram intentadas todas as medidas necessárias 
e possíveis para efetivar a notificação do interessado, sem sucesso.

5. DA(S) CONDUTA(S) ILÍCITA(S) DO CONTRATADO:

5.1. O inadimplemento contratual decorre de uma ação 
ou omissão do Particular no cumprimento de suas obrigações 
contratuais. Neste caso, o ilícito se resume ao atraso na entrega 
dos materiais adquiridos pela Administração, o que ainda não 
ocorreu.

5.2. De fato, o atraso na entrega dos materiais contratados 
contraria a necessidade efetiva de tais materiais ao andamento das 
atividades da Administração, atividades essenciais como limpeza 
urbana e predial.

5.3. Portanto, a conduta ilícita contratual resta claramente 
caracterizada no descumprimento do prazo de entrega dos 
materiais.

6. DA ANÁLISE DO(S) DANO(S) À ADMINISTRAÇÃO:

6.1. Em relação ao dano ocasionado pela postura inadequada 
do Particular Contratado, não houve nenhuma indicação em 
concreto nos autos pela unidade técnica responsável (Fiscalização). 
Porém, é fato que a Administração Pública não pode realizar 
nenhuma atividade ou adquirir nenhum produto que não seja 
necessário e adequado à sua finalidade pública, sob pena de ferir 
de morte o princípio da eficiência.

6.2. Ora, indiscutível que a aquisição de sacos de lixo é 
importante ao dia a dia da Administração. Bem por isso, não há 
dúvidas de que o inadimplemento do particular ocasionou, e ainda 
ocasiona, um grau alto de dano aos serviços públicos prestados 
pela Administração à sociedade, até porque o Particular Contratado 
descumpriu a obrigação pactuada de entregar os produtos 
adquiridos dentro do prazo, o que compromete os serviços de 
limpeza predial e urbana, ocasionando um colapso na coleta de 
lixo e consequentemente na saúde pública.

7. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO:
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7.1. Na aplicação da sanção administrativa, indispensável 
a individualização concreta da penalidade cabível ao caso, 
considerando todas a suas circunstâncias. O sancionamento 
administrativo do particular inadimplente, conforme indicam 
a doutrina e jurisprudência, depende fundamentalmente de 
princípios e fatores basilares orientadores da individualização ou 
dosimetria da sanção a ser aplicada.

7.2. Inexistem dúvidas de que o processo administrativo 
sancionador tem grande potencial de afetar negativamente a 
esfera de direitos e interesses do particular, especialmente em seu 
patrimônio e no direito de participar de licitações e de contratar 
com a Administração Pública. É procedimento que se assemelha 
sobremaneira com o processo penal, sendo imprescindível a 
ampla observância dos direitos e garantias individuais daquele que 
poderá ser sancionado pela Administração. Esse é o entendimento 
pacificado no STJ quando estabelece, textualmente (grifamos):

[...] à atividade sancionatória ou disciplinar da 
Administração Pública se aplicam os princípios, garantias e 
normas que regem o processo penal comum, em respeito 
aos valores de proteção e defesa das liberdades individuais 
e da dignidade da pessoa humana, que se plasmaram no 
campo daquela disciplina [...]
(RMS 24559/PR, Dj 01.02.2010)

7.3. Sendo assim, efetivamente deve o administrador 
observar primeiramente as espécies de sanções legalmente 
tipificadas ou previstas, bem como a prévia previsão editalícia de 
aplicação das várias espécies de sanções administrativas em razão 
de condutas inadequadas concretas dos particulares contratados; 
em seguida, há de se ponderar tal e/ou qual sanção(ões) cabe(m) 
ao caso concreto, mediante competente processo administrativo 
em que seja absolutamente preservado direito fundamental ao 
contraditório e à ampla defesa.

7.4. Nesse sentido, aduz-se à colação, in verbis:

Então, o instrumento jurídico fundamental para elaboração 
de uma teoria quanto às sanções atinentes à contratação 
administrativa reside na proporcionalidade. Isso significa 
que, tendo a Lei previsto um elenco de quatro sanções, 
dotadas de diverso grau de severidade, impõe-se adequar 
as sanções mais graves às condutas mais reprováveis. A 
reprovabilidade da conduta traduzir-se-á na aplicação 
de sanção proporcionada e correspondente. (JUSTEN 
FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. São Paulo: Dialética, 2009, p. 849).

7.5. O primeiro princípio fundamental a ser analisado é o da 
tipicidade, ou seja, aquele que apregoa que sempre deve haver 
prévia cominação legal da sanção a ser aplicada. Neste caso, há que 
destacar as regras legais fixadas nos arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93, 
como também no art. 7º, da Lei 10.520/02.

7.6. No entanto, a tipicidade no campo das sanções 
administrativas é, em certa medida, diferenciada. Isto é, a lei não 
fixa as condutas e suas respectivas sanções, como sempre o faz 
na seara penal. Diferenciação perfeitamente compreensível e 
pacificamente aceita na doutrina e jurisprudência pátrias, visto 
que seria impossível precisar todas as condutas que podem 
representar inadimplementos contratuais, mercê das inúmeras 

espécies de objetos que podem ser contratados por meio dos 
contratos administrativos.

7.7. Bem por isso, exige-se que o edital da licitação, ou da 
dispensa, e o Termo de Referência contenham regras claras e 
objetivas com a especificação das condutas ilícitas passíveis 
de sancionamento e suas respectivas sanções em tese. Aliás, é 
exatamente isso que se verifica nas regras ínsitas no contrato.

7.8. Com efeito, a conduta de descumprimento da obrigação 
de entregar os produtos no prazo contratual (Cláusula Sexta, 
alínea “b” do contrato) tem enquadramento expresso como Multa 
de 0,5% (um por cento) por dia de atraso injustificado (Cláusula 
Nona, Paragrafo quarto, alínea “d”), na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à 
parte inadimplida, a contar do primeiro dia útil da data fixada para 
a entrega do serviço até o limite de 30 (trinta) dias de atraso.

7.9 Assim, como o atraso na entrega dos objetos foi, de fato, 
não foi superior a 60 (sessenta) dias, a previsão em tese pode levar 
à aplicação de multa moratória no limite de 0,5 % sobre o valor 
da parte inadimplida, conforme valor da Ordem de Fornecimento 
nº 1709/2020 de R$ 53.815,92 (cinquenta e três mil, oitocentos e 
quinze reais e noventa e dois centavos), contados a partir do dia 
27 de março de 2020, prazo que encerrou os 7 (sete) dias úteis 
para entrega conforme contrato. (Cláusula Nona, Paragrafo quarto, 
alínea “d”)

7.10 Aqui impõe destacar que efetivamente o instrumento 
jurídico fundamental para elaboração de uma teoria quanto 
às sanções atinentes à contratação administrativa reside na 
proporcionalidade. Jamais há qualquer fundamento na existência 
de uma pretensa hierarquia entre as espécies de sanções 
previstas na legislação. Isto é, invariavelmente uma sanção 
administrativa apenas será legítima se garantida uma medida de 
proporcionalidade entre conduta ilícita (inclusive considerando o 
dano e as circunstâncias de culpabilidade do caso) e a reprimenda 
sancionatória.

7.12. Como conduta e dano já foram destacados anteriormente, 
importa analisar a gradação da culpabilidade do Particular 
inadimplente para fins de definição proporcional ou ponderada 
das penalidades aplicáveis. À luz da doutrina especializada, pode-
se graduar a culpa de leve a gravíssima, obviamente cabendo a 
sanções mais brandas às situações de culpas leve, e mais severas 
às gravíssimas. Neste caso, conforme parâmetros objetivos 
previamente pactuados, a culpa fora classificada como de natureza 
gravíssima, até porque houve comunicação prévia do eventual 
atraso e os produtos são essenciais para manutenção da limpeza 
e asseio e consequente sua ausência é ato atentatório a saúde 
pública.

7.13.  Portanto, foram 17 (dezessete) dias de atraso, do dia 27 de 
março até o dia 13 de abril, computando uma multa moratória de 
0,5% de R$ 53.815,92 (cinquenta e três mil, oitocentos e quinze 
reais e noventa e dois centavos) correspondente a R$  269,07 
(duzentos e sessenta e nove reais e sete centavos) pelo dias de 
atraso. Somados a multa compensatória de 10% do valor da parte 
inadimplida, conforme alínea “k” do Paragrafo Quarto da Clausula 
Nona, no valor de R$ 5.381,592 (cinco mil, trezentos e oitenta e um 
reais e cinquenta e nove centavos), que no final totaliza uma multa 
de R$ 5.650,66 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta 
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e seis centavos)

8. DOS EFEITOS DAS SANÇÕES:
EM FACE DO EXPOSTO, baseada nos princípios da indisponibilidade 
do interesse público, da especificação e da proporcionalidade, 
e considerando, sobretudo, o baixo grau de dano acarretado 
pela conduta do Particular e seu grau culpabilidade, o Gestor do 
Contrato, com fundamento na atribuição delegada por meio do 
Decreto nº 3479/2019, DECIDE:

a) Aplicar multa moratória de 0,5% de R$ 53.815,92 (cinquenta 
e três mil, oitocentos e quinze reais e noventa e dois centavos) 
correspondente a R$ 269,07 (duzentos e sessenta e nove 
reais e sete centavos) pelos dias de atraso. Somados a multa 
compensatória de 10% do valor da parte inadimplida, conforme 
alínea “k” do Parágrafo Quarto da Clausula Nona, no valor de R$ 
5.381,592 (cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta 
e nove centavos), que no final totaliza uma multa de R$ 5.650,66 
(cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e seis 
centavos), devendo ser gerada DUAM para fins de recolhimento, 
com prazo de vencimento de 30 (trinta) dias, ressaltando que o 
não pagamento no prazo fixado ensejará na atualização monetária 
através da Tabela de Cálculos da Justiça Federal, a contar desta 
decisão, e a solicitação da inscrição do débito na Dívida Ativa do 
Município, para fins de execução fiscal;

b) Em razão dos transtornos ocasionados no comprometimento 
da limpeza predial e pública da administração em tempos de 
pandemia, pela falta dos produtos essenciais para coleta de lixo 
DECIDE também, com fulcro no art. 87, III, da Lei nº 8.666/93, a 
pena de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JATAÍ, GOIÁS, pelo prazo de 02 (dois) anos.

c) De tal modo, considerando, ainda, a previsão contida no art. 
77, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual a inexecução parcial do 
contrato enseja a sua rescisão, estando o não cumprimento de 
cláusulas contratuais entre as hipóteses de rescisão contratual (art. 
78, I) e o art. 79, I, do mesmo diploma legal que autoriza a rescisão 
contratual por ato unilateral e escrito da Administração.

d) Cientificar o particular para eventual exercício do direito 
de recurso, nos termos do art. 109, I, alínea “f”, da Lei 8.666/93, 
imediatamente após a decisão do feito; e,

e) Publicar extrato da decisão no Diário Oficial do Município, 
como também do registro da sanção aplicada, após o trânsito em 
julgado.

 Jataí, 14 de abril de 2020.

Sebastião Divino Alves do Nascimento
Gestor do Contrato

DECRETO n.º 3680-A/2020, de 13 de março de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor JOSIMAR FERREIRA CRUZ, 
inscrito no CPF sob o nº 809.097.521-68, que exerce o cargo de 
Coordenador de Curso Profissionalizante, para exercer a função 
de Gestor do Contrato nº 069/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2020, tem como 
objeto a locação de imóvel, situado na Rua Léo Lince, n. 610, Setor 
Samuel Graham, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, com destino 
exclusivo para instalações da Universidade Estadual de Goiás – 
UEG, unidade de Jataí, que ocupará: uma biblioteca com área de 
412,25m², um laboratório com área de 96,00 m², um pavilhão com 
651,29m², mais salas com 118,00m²m, assim tendo uma área total 
locada de 1.277,54 m², bem como disponibilizado o Ginásio de 
Esportes Coberto e também o Auditório. Tudo em conformidade 
com o Convênio Devidamente Assinado entre a UEG – Universidade 
Estadual de Goiás e o Município de Jataí, previamente autorizado 
pela Lei Municipal n.º 3.581/2014. Devendo o Gestor buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
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quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 

XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
•              Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3680-A do dia 13/03/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3684/2020, de 17 de março de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor CRISTIANO PEREIRA DIAS, 
inscrito no CPF sob o nº 955.483.861-15, que exerce o cargo de 
Diretor de Administração e Planejamento, para exercer a função 
de Gestor do Contrato nº 070/2020; feito através da adesão da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO, na condição de “CARONA”do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE,  em 
consequência da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
11/2019, que tem por objeto a aquisição de veículos de transporte 
escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar 
(ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes 
públicas. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :



Ano 8 | 1679ª Edição | Vigência: 14/04/2020 PAG. 6DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 

dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3684/2020, de 17/03/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 17 de março de 2020.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3688-A/2020, de 23 de março de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor EMERSON FERREIRA PESSOA, 
inscrito no CPF sob o nº 904.003.721-34, que exerce o cargo de 
Coordenador de Manutenção de Estradas Rurais , para exercer 
a função de Gestor da Ata de Registro de Preços nº 010/2020; 
consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO Nº 
056/2020, tem como objeto a eventual e futura aquisição de 
embalagem de isopor (marmitex), pelo Sistema de Registro de 
Preços, conforme quantitativos e demais especificações contidas 
no Termo Referencial do Edital. Devendo o Gestor buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 

constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
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empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3688-A do dia 23/03/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 55

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 
PISTOLA MECÂNICA DE SINALIZAÇÃO.”

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

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

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

CONSIDERANDO que a empresa J.E. CORREA INDUSTRIAL E 
COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.605.445/0001-59 
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 das peças para pistolas mecânicas 
de sinalização horizontais, trabalhar com pintura de superfícies 
que requer precisão. No intuito de ter o melhor rendimento ou 
aproveitamento da tinta usada, visando uma maior economicidade 
e eficiência do trabalho realizado, faz se necessário o devidos 
reparos nas pistolas de sinalização, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 9.213/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de peças para pistola 
mecânica, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
J.E. CORREA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA, com endereço na 
Rua dos Sitiantes, nº 641, Setor Freguesia do O, São Paulo-SP, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 1.927,09 (um mil, novecentos e vinte e 
sete reais e nove centavos). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 1660/2020 Nº TCTF

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

1 J.E. CORREIA 
INDUSTRIA E 
COMERCIO 

LTDA

 10.605.445/0001-59  

  
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

J.E. CORREIA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA

VALOR UNIT VALOR 
TOTAL

1 2,00 PÇ 67379 - ANEL ORING R$ 6,64 R$ 13,28

2 1,00 PÇ 102591 - ANEL 
TEFLON

R$ 25,09 R$ 25,09

3 1,00 UN 218143 - GAXETA DA  
AGULHA

R$ 21,26 R$ 21,26

4 4,00 UN 218144 - MO 
PISTOLA MECANICA

R$ 115,24 R$ 460,96

5 2,00 UN 18058 - ENGATE 
RÁPIDO

R$ 26,38 R$ 52,76

6 1,00 UN 218145 - TUBO 
CONDUTOR DO AR

R$ 7,83 R$ 7,83

7 1,00 PÇ 67380 - ANEL ORING R$ 16,05 R$ 16,05

8 2,00 UN 218146 - GAXETA DE  
AGULHA

R$ 21,26 R$ 42,52

9 4,00 UN 218147 - MO 
PISTOLA MECANICA

R$ 115,24 R$ 460,96

10 1,00 UN 218145 - TUBO 
CONDUTOR DO AR

R$ 7,83 R$ 7,83

11 1,00 PÇ 67380 - ANEL ORING R$ 6,64 R$ 6,64

12 1,00 UN 218148 - CAPA DE AR 
COM CAVA

R$ 313,64 R$ 313,64
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13 1,00 UN 117587 - ANEL 
ORING

R$ 16,05 R$ 16,05

14 1,00 UN 218143 - GAXETA DA  
AGULHA

R$ 21,26 R$ 21,26

15 4,00 UN 218147 - MO 
PISTOLA MECANICA

R$ 115,24 R$ 460,96

VALOR TOTAL R$ 1.927,09

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
J.E. CORREIA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA
R$ 1.927,09

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

Jataí, 31 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 53

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

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 rádio 
comunicador, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa SOLUFLEX – SOLUÇÃO EM 
FLEXIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.333.355/0001-77 
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 aquisição de rádios 
comunicadores para a fiscalização de trânsito da Superintendência 
Municipal de Trânsito. Trata-se de um importante recurso tecnológico 
dos dias atuais, uma vez que permite o compartilhamento de dados 
entre pessoas que estão fisicamente distantes. O rádio transmissor 
e uma excelente ferramenta de comunicação que vai auxiliar os 
Fiscais em suas demandas diárias, aquisição está registrada no 

processo administrativo nº 10.092/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de rádio comunicador, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa SOLUFLEX – SOLUÇÃO EM FLEXIVEIS LTDA, com endereço 
na Avenida Goiás, nº 2.775, Setor Jardim Rio Claro, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 
reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1579/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 SOLUFLEX 

- SOLUCAO 
EM FLEXIVEIS 

LTDA

 09.333.355/0001-
77

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

S O L U F L E X - 
SOLUCAO EM 
FLEXIVEIS LTDA
V A L O R 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 3,00 UN R A D I O 
COMUNICADOR

R$ 250,00 R $ 
750,00

VALOR TOTAL R$ 750,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
SOLUFLEX - SOLUCAO EM 

FLEXIVEIS LTDA
R$ 750,00

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

Jataí, 19 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 52

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COTURNO EXTRA 
LEVE ATALAIA.”
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O Secretário da Fazenda da Prefeitura de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de coturno extra 
leve Atalaia, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa VS MARQUES ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 24.737.281/0001-28 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 que o coturno faz parte da 
caracterização dos Fiscais de Trânsito da Superintendência 
Municipal de Trânsito de Jataí. O uso de coturno possibilita que 
o Fiscal de Trânsito possa executar as atividades adequadamente 
com maior segurança e conforto. Tendo em vista que o item em 
questão tem uma durabilidade média de 12 (doze) meses, sendo 
necessário a substituição, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 10.349/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de coturno extra leve 
Atalaia, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa VS MARQUES ME, com endereço na Avenida Joaquim 
Cândido, nº 1.024, Setor Antena, Jataí-GO, nos termos da proposta 
de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de 
R$ 3.024,00 (três mil e vinte quatro reais). Conforme segue: 

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1615/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ
1 VS 

MARQUES 
ME

 24.737.281/0001-
28

ITEM QUANT UND E S P E C I F I C A Ç Õ E S 
DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

VS MARQUES ME

V A L O R 
UNIT

V A L O R 
TOTAL

1 18,00 UN COTURNO EXTRA 
LEVE ATALAIA

R $ 
168,00

R $ 
3.024,00

VALOR TOTAL R$ 3.024,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
VS MARQUES ME R$ 3.024,00

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

Jataí, 19 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

CONTRATOS DE CREDENCIAMENTO

 O MUNICÍPIO DE JATAÍ, Estado de Goiás, pessoa jurídica de 
direito público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na Rua Riachuelo, 
nº 2.762, Vila Fátima, inscrita no CNPJ sob o nº 12.053. 489/0001 
- 49, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, 
Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior, brasileiro, casado, portador do 
CPF sob n.º 998.038.287-20 e RG 697.417 – SGPC/ES, residente 
e domiciliado em Jataí GO, nomeado Secretário Municipal de 
Saúde através da Portaria SGP 007/2019 e Gestor do FMS através 
do Decreto 3249/2019, torna público que, em cumprimento aos 
preceitos contidos na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
a Decisão/TCU nº 656/1995 – Plenário, de 06/12/1995 e Instrução 
Normativa n°0001/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 
48.728/2019 e EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2019 de 
27 de dezembro de 2019, relacionamos a seguir os Profissionais 
pessoas físicas e jurídicas prestadores de serviços na área da saúde, 
contratados no mês de Fevereiro de 2020.

Contrato
Nº

Data
Contrato

Vigência
Contrato

Nome CPF / CNPJ Cargo 
(Credenciamento) 

ou
Nº da Licitação 

(Demais)

Valor

590 03/02/2020 31/12/2020 BRUNO 
MACHADO 
REZENDE 
FERREIRA

000.814.251-39 MEDICO  R$         
120.000,00 

591 03/02/2020 31/12/2020 THALES 
MACHADO 
LAUREANO

054.789.216-02 MEDICO  R$         
273.000,00 

595 03/02/2020 31/12/2020 PIRES E 
POSTERLI 

ATENDIMENTOS 
EM SAUDE LTDA

25.154.375/0001-
37

MEDICO  R$         
331.650,00 

632 03/02/2020 31/12/2020 ELTER GOMES 
DO CARMO

331.137.936-53 MEDICO  R$         
173.250,00 

633 03/02/2020 31/12/2020 GUILHERME 
ARRUDA VILELA 

LTDA

36.391.203/0001-
01

MEDICO  R$         
288.750,00 

634 03/02/2020 31/12/2020 BORGES & 
VILELA

28.608.625/00001-
50

MEDICO  R$         
151.200,00 

635 03/02/2020 31/12/2020 FATIMA NUNES 
DA SILVEIRA

081.570.732-00 ODONTOLOGO  R$           
16.151,74 

636 03/02/2020 31/12/2020 BRUNO BORGES 
FERREIRA 

GOMES EIRELI

35.782.037/0001-
01

MEDICO  R$         
275.000,00 

637 03/02/2020 31/12/2020 CARLOS 
ROBERTO DE 
FREITAS LIMA

492.221.981-15 FARMACEUTICO  R$         
100.800,00 

638 03/02/2020 31/12/2020 LORENA DE 
FREITAS E SILVA

043.001.041-90 BIOMEDICO  R$           
75.600,00 

639 03/02/2020 31/12/2020 CAROLINE PORN 
MARTINS

035.920.501-17 BIOMEDICO  R$           
41.868,00 

640 03/02/2020 31/12/2020 JAMES KLEBER 
LOPES PINHEIRO

776.319.944-04 MEDICO  R$         
217.800,00 

641 03/02/2020 31/12/2020 ANA CAROLINA 
OLIVEIRA 
SANTOS

740.276.381-15 MEDICO  R$         
298.100,00 



Ano 8 | 1679ª Edição | Vigência: 14/04/2020 PAG. 11DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

642 03/02/2020 31/12/2020 IVANA SILVA 
DE ASSIS 

BERNARDES

003.231.221-08 TEC. 
ENFERMAGEM

 R$           
22.166,65 

643 03/02/2020 31/12/2020 VINICIUS XAVIER 
SOARES

000.676.821-03 TEC. PROT. 
DENTARIA

 R$           
71.500,00 

644 10/02/2020 31/12/2020 LUÉCIA 
SANTANA SILVA

004.353.571-23 TEC. 
ENFERMAGEM

 R$           
20.941,80 

645 10/02/2020 31/12/2020 MARIANA 
REZENDE 

SOUZA

042.824.461-02 ODONTOLOGO  R$           
59.400,00 

646 10/02/2020 31/12/2020 PAULO 
FERNANDO DE 

CARVALHO

192.981.531-04 MEDICO  R$         
132.000,00 

647 10/02/2020 31/12/2020 LUZIA VILELA DA 
SILVA

181.105.761-68 TEC. 
ENFERMAGEM

 R$           
22.166,65 

648 10/02/2020 31/12/2020 ELMAIR CAIADO 
FLEURY

262.830.691-34 MEDICO  R$         
156.200,00 

649 11/02/2020 31/12/2020 DEYSE 
BALDUINO 

DOS SANTOS 
PAZZINATO

035.829.611-09 ODONTOLOGO  R$           
59.400,00 

650 17/02/2020 31/12/2020 TATIANE DOS 
SANTOS SOUZA 

RAMOS

039.749.701-69 TEC. 
ENFERMAGEM

 R$           
19.196,65 

652 17/02/2020 31/12/2020 MARIANA 
CARVALHO 

GARCIA

017.065.541-50 MEDICO  R$           
48.000,00 

653 17/02/2020 31/12/2020 WALLEM LIMA 
DE SOUZA

792.175.081-87 MEDICO  R$         
217.250,00 

654 17/02/2020 29/02/2020 JANAINA ALVES 
DA COSTA

023.265.591-00 ENFERMEIRO  R$             
5.040,00 

655 17/02/2020 31/12/2020 CINTIA BARBOSA 
BORGES

935.188.971-87 TEC. 
ENFERMAGEM

 R$           
22.166,65 

656 17/02/2020 31/12/2020 LIVIA PIRES 
ALVES

993.080.611-34 TEC. 
ENFERMAGEM

 R$           
22.166,65 

657 17/02/2020 31/12/2020 SIMONE 
BARBOSA DO 

PRADO

776.865.511-72 ENFERMEIRO  R$         
101.640,00 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

        O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAI-GO, torna 
público que foi efetuado aditivo de prazo e valores do contrato nº 
550/2016 (FMS), do processo de Pregão Presencial n° 50/2016, 
para prestação de serviços de informática, para o fornecimento da 
licença de uso por tempo determinado e serviços de instalação, 
implantação, migração de dados, customização, treinamento de 
usuários, manutenção e suporte técnico de um software de gestão 
municipal, de forma integrada, para atender à Administração 
Pública Municipal Direta (Fundo Municipal de Saúde de Jataí GO) 
tendo como contratada a empresa J. A. DE LIMA & CIA LTDA - 
ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 00.396.104/0001-67, 
pelo período de mais 12 (doze) meses a contar de 26/04/2020 
findando-se, portanto, em 25/04/2021 ou até que seja concluído 
novo certame licitatório. Os valores do contrato sofrerão reajuste, 
conforme índice do IGPM, com um gasto mensal estimado para os 
próximos 12 meses de R$ 9.365,59 (nove mil trezentos e sessenta 
e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e valor total estimado de 
R$ 112.387,08 (cento e doze trezentos e oitenta e sete reais e oito 
centavos).

Município de Jataí, 21 de março de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019


