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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que a licitação na modalidade pregão, 
na forma presencial, do tipo menor preço por item, que tem 
objeto a contratação de empresas para a execução do serviço de 
fornecimento de Água Mineral, destinados a atender todas as 
atividades dos convênios da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania foi adiado “SINE DIE” para adequações no Edital. 
Para mais informações: (64) 3632-8812

Thulio Reis Souza
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que a licitação na modalidade pregão, 
na forma presencial, do tipo menor preço por item, que tem por 
objeto a contratação de empresas para a execução do serviço de 
fornecimento de Gás GLP, destinados a atender todas as atividades 
dos convênios da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 
foi adiado “SINE DIE” para adequações no Edital. 
Para mais informações: (64) 3632-8812

Letícia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, avisar a todos interessados que realizará a licitação na 
modalidade pregão na forma presencial, do tipo menor preço por 
item visando o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS e objetivando 
a contratação de empresa do ramo, para execução eventual e 
futura de serviços de testes de estanqueidade para centrais de 
GLP, pelo Sistema de Registro de Preços, a serem executados em 
até 42 (quarenta e duas) unidades escolares da Rede Municipal de 
Ensino do Município de Jataí-GO, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 08/05/2020 - às 10h00min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
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Fone Licitações: (64) 3632-8812

Letícia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão na forma presencial, do tipo menor preço por item tem 
por objeto a aquisição de muda de palmeiras imperiais (Roystonea 
oleracea) para reposição na Av. Veriano de Oliveira Lima, conforme 
quantitativo e demais especificações constantes do Edital, 
disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 08/05/2020 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Amanda Franco e Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

O Município de Jataí, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação, avisa a todos interessados que realizará licitação 
pública, na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço 
global, visando a contratação de empresa do ramo objetivando 
a construção da sede do Lar Transitório para Adolescentes, a 
ser edificado à Rua 16, esq. c/ Rua W7, Qd. 04, Área Pública II, 
no Setor Jardim Goiás, em Jataí – Go, com recursos exclusivos do 
Município, conforme projeto básico, recursos orçamentários e 
outras especificações constantes do Edital e anexos, disponíveis 
para download no site da Prefeitura.
Abertura: 11 de maio 2020, às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal – Rua 
Itarumã, 355 – Setor Santa Maria.
Site: www.jatai.go.gov.br
Fone: (64)3632-8812

Letícia Franco de O. Silva 
Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
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A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 
05 (cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, 
com a finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da 
PREGÃO Nº 049/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
NS DISTRIBUIDORA 

EIRELI – ME
35.556.376/0001-

61
083/2020

RDS EMBALAGENS 
- EIRELI

21.979.543/0001-
72

084/2020

                                                               Jataí – GO, 23 de abril de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

DECRETO nº 3710/2020, de 16 de abril 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 nomeada a servidora SILMA DE SOUZA BARROS,  
inscrita no CPF sob o nº 824.210.801-34, que exerce o cargo 
de Diretora de Higiene e Alimentação, para exercer a função 
de Gestora dos Contratos nº 073/2020; 074/2020; 075/2020; 
076/2020; 077/2020; 078/2020 e 079/2020; consequência da 
modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 052/2020, tem como 
objeto o fornecimento de gêneros alimentícios em geral, destinados 
à Alimentação Escolar dos alunos matriculados nas 49 (quarenta 
e nove) Instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação de 
Jataí-GO, nas modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo 
Integral, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e 
Filantropia. 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;
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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 nº 3710 do dia 16/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 16 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3700/2020, de 13 de abril 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 FELIPE GUARESCHI BERIGO, 
inscrito no CPF sob o nº 031.266.661-67, que exerce o cargo de 
Gerente de Acompanhamneto de Obras, para exercer a função de 
Gestor dos respectivos contratos:
•Contrato nº 248/2018 – oriundo da Tomada de Preços 008/2018;
•Contrato nº 094/2019 – oriundo do Convite 09/2019; 
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 
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sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

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

•Certidão Negativa Estadual
•Certidão Negativa Municipal
•Certidão Negativa Trabalhista

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

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente dos Decretos de nº:
•3029/2018, de 29 de junho de 2018;
•3371/2019, de 30 de abril de 2019;

Artigo 5º - Este Decreto n° 3700 do dia 13/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3701/2020, de 13 de abril 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 PHILLIP FERREIRA GUIMARÃES, 
inscrito no CPF sob o nº 738.173.251-34, que exerce o cargo de 
Gerente de Pavimentação Asfaltica, para exercer a função de 
Gestor dos Contratos:

•Ata de Registro de Preço 009/2019 – oriunda do Pregão 
070/2019;
•Ata de Registro de Preço 011/2019 – oriunda do Pregão 
101/2019;
•Ata de Registro de Preço 012/2019 – oriunda do Pregão 
106/2019;
•Ata de Registro de Preço 015/2019 – oriunda do Pregão 
132/2019;
•Ata de Registro de Preço 017/2019 – oriunda do Pregão 
134/2019;
•Ata de Registro de Preço 018/2019 – oriunda do Pregão 
165/2019;
•Ata de Registro de Preço 019/2019 – oriunda do Pregão 
169/2019;
•Ata de Registro de Preço 002/2020 – oriunda do Pregão 
020/2020;
•Ata de Registro de Preço 003/2020 – oriunda do Pregão 
011/2020;
•Ata de Registro de Preço 011/2020 – oriunda do Pregão 
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003/2020;
•Contratos nº 122/2019; 123/2019 e 124/2019 – oriundos do 
Pregão 073/2019;
•Contrato nº 203/2019 – oriundo do Pregão 135/2019.

Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer 
benefícios e economia para o Município, bem com zelar pela fiel 
observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações 
quanto às funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, 
conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

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

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

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:
•Certidão Negativa FGTS
•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 
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Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente dos Decretos nº:
•3438 de 01 de julho de 2019;
•3469 de 06 de agosto de 2019;
•3471 de 12 de agosto de 2019;
•3524 de 27 de setembro de 2019;
•3539 de 11 de outubro de 2019;
•3581 de 04 de dezembro de 2019;
•3284 de 01 de fevereiro de 2019;
•3594-A de 16 de dezembro de 2019;
•3421 de 16 de junho de 2019;
•3530 de 03 de outubro de 2019.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3701 do dia 13/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº. 3.714, DE 23 DE ABRIL DE 2020.

“Complementa o Decreto nº. 3.713 de 19 de abril de 2020, 
que dispõe sobre medidas de flexibilização para o retorno 
de algumas atividades comerciais no âmbito do Município 
de Jataí, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o artigo 15 do Decreto Estadual nº 9.653 
de 19 de abril de 2020, que autoriza as atividades de 
organizações religiosas. 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica autorizado a realização das celebrações 
religiosas apenas no domingo, observando horários 
alternados e intervalos entre eles de, no mínimo 02 (duas) 
horas, de modo que não haja aglomerações interna e 
nas proximidades dos estabelecimentos religiosos, uso 
obrigatório de máscaras e também observar o seguinte: 
I – disponibilizar local e produtos para higienização de mãos 
e calçados; 
II – respeitar o afastamento mínimo de 02 (dois) metros 
entre os membros; 
III – vedar o acesso de pessoas do grupo de risco ao 
estabelecimento, inclusive pessoas com idade superior a 60 
(sessenta) anos;
IV – impedir contato físico entre as pessoas; 
V – suspender a entrada de fieis sem máscara de proteção 
facial; 

VI – suspender a entrada de fiéis quando ultrapassar 
de 30% (trinta por cento) da capacidade máxima do 
estabelecimento religioso; 
VII – disponibilizar preparações alcoólicas a 70% (setenta 
por cento) para higienização das mãos, principalmente nos 
pontos de entrada e/ou saída dos usuários;
VIII – intensificar a limpeza das superfícies dos ambientes 
com detergente neutro (quando o material da superfície 
permitir), e, após, desinfeccionar com álcool 70% (setenta 
por cento) ou solução de água sanitária 1% (um por cento), 
ou outro desinfetante autorizado pelo Ministério da Saúde, 
conforme o tipo de material;
IX – desinfetar com álcool 70% (setenta por cento), várias 
vezes no dia da realização das atividades religiosas, os locais 
frequentemente tocados como: maçanetas, interruptores, 
janelas, corrimões, elevadores e outros;
X – disponibilizar locais para a lavagem adequada das mãos: 
pia, água, sabão líquido, papel toalha no devido suporte e 
lixeiras com tampa e acionamento de pedal;
XI – manter locais de circulação e áreas comuns com os 
sistemas de ar-condicionado limpos (filtros e dutos);
XII – manter os ambientes arejados por ventilação natural 
(portas e janelas abertas) sempre que possível;
XIII – estimular o uso de recipientes individuais para o 
consumo de água, evitando, assim, o contato direto da boca 
com as torneiras dos bebedouros;
§ 1°. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, fica autorizada 
realizar as celebrações religiosas apenas no sábado, 
observando os horários, organização e higienização 
previstos neste decreto;
§ 2º. As atividades religiosas deverão, preferencialmente, 
ser realizadas por meio de aconselhamento individual, a 
fim de evitar aglomerações, recomendando-se a adoção de 
meios virtuais nos casos de reuniões coletivas,
§ 3º. Antes do início das celebrações religiosas, toda 
instituição deverá, através de seu representante legal, 
assinar Termo de Responsabilidade e Compromisso para o 
devido cumprimento do disposto neste decreto, conforme 
anexo I.
§ 4º. A instituição religiosa que não cumprir com as medidas 
previstas neste decreto e deixar de entregar o Termo de 
Responsabilidade e Compromisso assinado, poderá ser 
interditada e o Alvará de Funcionamento suspenso, no 
período de duração da Pandemia.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 23 dias do mês de abril do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

ANEXO I
TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

__________________________________________________
____________(nome da instituição religiosa ou representante 
legal), ______________________________ (número do CNPJ, 
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MEI ou CPF), com sede no endereço _______________________
____________________________________________, Jataí – GO, 
em observância ao Decreto Estadual nº 9.653/2020 e Decretos 
Municipais nº. 3.713/2020 e 3.714/2020, por intermédio de 
seu representante legal ________________________________
______________, CPF nº. ________________________ declara 
estar ciente das disposições do mencionado decreto, e assume 
o compromisso de cumpri-las, observando todas as precauções 
estabelecidas e adotando todos os procedimentos de organização, 
higiene e cuidados, sob pena de interdição e suspensão do alvará 
de funcionamento da instituição religiosa, até o fim da pandemia 
relacionada a COVID-19 (Novo Coronavírus). 

Jataí, ____ de abril de 2020. 

_______________________________________
Assinatura do representante legal

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 Março de 2020.

Contrato
Nº

Data
Contrato

Vigência
Contrato

Nome CPF / CNPJ Cargo 
(Credenciamento) 

ou
Nº da Licitação 

(Demais)

Valor

658 02/03/2020 31/12/2020 MARIZA DAROS 
KOCH

043.227.789-76 FARMACEUTICO  R$           
52.880,00 

659 02/03/2020 31/12/2020 ARACELI 
REZENDE 

FARIAS CHAVES

909.488.311-20 ENFERMEIRO  R$           
67.320,00 

660 02/03/2020 31/12/2020 FABIO DA 
CONCEIÇÃO 

TEIXEIRA

068.887.405-36 TEC. ENFERMAGEM  R$           
17.451,50 

661 02/03/2020 31/12/2020 ELIANE PRADO 
FREITAS

016.045.321-65 TEC. ENFERMAGEM  R$           
17.451,50 

662 02/03/2020 31/12/2020 HEMILLY MAIA 
NUNES

703.228.381-00 ODONTOLOGO  R$           
71.280,00 

663 02/03/2020 31/12/2020 SAUDE IDEAL 
- PLANTOES 

MEDICOS LTDA

32.319.764/0001-
30

MEDICO  R$         
420.000,00 

664 02/03/2020 31/12/2020 TATIANA 
FRANCO DE 
ANDRADE 

LTDA

36.115.155/0001-
10

MEDICO  R$         
162.500,00 

665 02/03/2020 31/12/2020 AMAURI 
OLIVEIRA 

SILVA

023.846.331-04 FISIOTERAPEUTA  R$           
13.566,90 

666 02/03/2020 31/12/2020 RICARDO 
DE SATELES 

VALENTE

926.149.731-49 MEDICO R$ 
157.500,00

674 10/03/2020 31/12/2020 KATYANA ALVES 
COSTA

788.355.001-25 AUX. SAUDE BUCAL  R$           
17.451,50 

675 10/03/2020 31/12/2020 NITIELE REIS 
CANAVERDE

048.539.306-98 PSICOLOGA  R$           
42.500,00 

676 10/03/2020 31/12/2020 THAIS SANTOS 
ANJO REIS

087.993.526-05 ODONTOLOGO  R$           
54.000,00 

677 10/03/2020 31/12/2020 FERNANDA 
SCOLARI 
CASULA

021.885.059-05 MEDICO  R$           
72.000,00 

678 10/03/2020 31/12/2020 GRACIANA 
VILELA PINHO

031.063.421-02 MEDICO  R$           
75.000,00 

679 10/03/2020 31/12/2020 ABEL TASCA 
JUNIOR

452.440.306-04 ODONTOLOGO  R$           
17.620,08 

688 16/03/2020 31/12/2020 ELIETE 
OLIVEIRA 
CHAGAS

925.560.271-34 ENFERMEIRO  R$           
63.000,00 

689 16/03/2020 31/12/2020 LUANA 
HELOISA 
FERREIRA 

VERISSIMO

703.368.471-14 TEC. ENFERMAGEM  R$           
17.451,50 

699 18/03/2020 31/12/2020 ELIANE 
BARBOSA 
OLIVEIRA

011.096.351-25 TEC. ENFERMAGEM  R$           
17.451,50 

704 19/03/2020 31/12/2020 DEBORA 
QUEVEDO 
OLIVEIRA

702.202.261-56 TEC. LABORATORIO  R$           
24.278,60 

708 23/03/2020 31/12/2020 MARCOS 
VINICIOS ALVES 

MARQUES 
SILVA

692.490.911-68 PSICOLOGO  R$           
42.500,00 

709 23/03/2020 31/12/2020 LORENA 
OLIVEIRA LIMA

986.064.681-34 TEC. ENFERMAGEM  R$           
17.451,50 

PORTARIA SGP Nº. 307.                                JATAÍ, 23 DE ABRIL DE 2020.

“Retifica a Portaria SGP nº. 301, de 17 de abril 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 que permite a Gestão 
Pública rever os seus atos a qualquer tempo;

CONSIDERANDO a data de retroação contida no item III da Portaria 
SGP nº. 301, de 17 de abril de 2020;

CONSIDERANDO que o presente ato administrativo não causará 
dano a qualquer das partes;

RESOLVE

I – RETIFICAR o item III da Portaria SGP nº. 301, de 17 de abril de 
2020, passando o mesmo a ter a seguinte redação:

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a data de 05 de abril de 2020, 
revogadas as disposições em contrário.

II – MANTER inalterados os demais termos da Portaria SGP nº. 
301/2020.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGBILIDADE DE LICITAÇÃO – FMS 
002/2020

O Secretário Municipal de Saúde Jataí, Estado de Goiás, no 
uso de suas atribuições legais e baseado no Art. 25, Caput, 
da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e:

A Secretaria Municipal de Saúde pretende contratar diretamente 
a prestação dos serviços públicos de fornecimento de telefonia 
e internet para a Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do 
Artigo 25, Caput, da Lei nº 8.666/93.

CONSIDERANDO a contratação justifica-se devido à natureza 
essencial dos serviços, propiciando o fornecimento de telefonia 
e internet para diversas unidades de saúde, imprescindíveis ao 
funcionamento desta Secretaria e suas unidades, visto ainda que 
a empresa OI S/A, é a única empresa no município de Jataí que 
presta os referidos serviços para a administração pública, conforme 
levantamento do Departamento de Compras, o que torna inviável 
a competição nos termos do Artigo 25, Caput, da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO os preços cobrados pelas empresas encontram-
se justificados, porquanto são tabelados, tratando-se, pois, de 
condições uniformes e indiscutíveis de contratação, nos termos 
das tabelas tarifárias aprovadas pela Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel);

CONSIDERANDO que a previsão legal contida no Artigo 25, Caput, 
da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, tornando inexigível 
a licitação para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, 
devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 
atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em 
que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes:

RESOLVE:

Declarar a inexigível a licitação para contratação direta da OI 
S/A, inscrita no CNPJ: 76.535.764/0328-51, para fornecimento de 
telefonia e internet para as diversas unidades de saúde e para a 
sede desta Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do termo de 
adesão apresentado pela concessionária, mediante faturamento 
mensal, nas tarifas oficiais aprovadas pela AGR – Agência Goiana 
de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos. VALOR 
ESTIMADO: 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Jataí, 04 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 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – FMS 002/2020

PROCESSO N°: 8710/2020

OBJETO: Contratação direta da empresa OI S/A – CNPJ: 
76.535.764/0328-51, para fornecimento de telefonia e internet 
para as diversas unidades de saúde e para a sede desta Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do termo de adesão apresentado 
pela concessionária, mediante faturamento mensal, nas tarifas 
oficiais aprovadas pela Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel).

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Jataí
CONTRATADA: OI S/A – CNPJ: 76.535.764/0328-51

VALOR ESTIMADO: 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: A contratação terá vigência a partir 
de 04/03/2020 ou do recebimento da nota de empenho, se esta 
ocorrer posteriormente, e por se tratar de serviços públicos 
essenciais, a contratação dar-se-á por prazo indeterminado, 
com fundamento no Anexo IX, subitem 1.1, da IN 05/2017 DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, 
no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.035, de 20 
de abril de 2017, e o Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994, 
considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto-Lei nº 200, 
de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto nº 2.271, de 7 de julho 
de 1997. A cada exercício financeiro deverá ser comprovada a 
estimativa de consumo e a existência de recursos orçamentários.

Data da Assinatura: 04/03/2020

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotações Orçamentárias: 
-10.122.1039.2062.3.3.90.39.00;
-10.301.1039.2077.3.3.90.39.00;
-10.302.1039.2078.3.3.90.39.00;
-10.302.1039.2088.3.3.90.39.00;
-10.302.1039.2089.3.3.90.39.00.
 
Fundamentação Legal: Artigo 25, Caput, da Lei nº 8.666/93.
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