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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2020

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 prestação de serviços de translado, para atender a 
necessidade da população carente do município, que necessita do 
referido serviço, conforme quantitativo e demais especificações 
constantes do Edital, disponível para download no site da 
Prefeitura.

Data de abertura: 13/05/2020 - 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

Thulio Reis Souza
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2020

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 troféus e medalhas para a premiação das 
equipes participantes dos Jogos das Águas Thermais de Jataí/2020, 
conforme quantitativo e demais especificações constantes do 
Edital, disponível para download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 14/05/2020 - às 10h00min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Thulio Reis Souza
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020
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PÁG. 01

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 tem 
por objeto a contratação de empresa do ramo para fornecimento 
de copo descartável 200 ml, visando atender as necessidades 
do Centro Administrativo, secretarias e superintendências da 
Prefeitura Municipal de Jataí, conforme instrução e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.

Data de abertura: 12/05/2020- 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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2020

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

Data de abertura: 15/05/2020- 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

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2020

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 tem 
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por objeto a aquisição de Mudas de Vincas (Catharanthus Roseus) 
e Substrato para flores, para ser plantado em ilhas, rotatórias 
e canteiros por toda a cidade, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.

Data de abertura: 12/05/2020 - às 10h00min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Amanda Franco e Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2020

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, tendo por objeto a aquisição de 
01 (um) veículo tipo Caminhonete Pickup, 4x4, cor Branco, com 
sistema 4x2, cabine dupla, a Diesel, zero quilometro (sem uso 
anterior, para a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, para 
uso em diligências de fiscalização e vistorias, conforme quantitativo 
e demais especificações constantes do Edital, disponível para 
download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 11/05/2020- 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

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020

O Município de Jataí, através de sua Comissão de Licitações, avisa 
a todos interessados que realizará licitação pública, na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço global, visando a escolha 
da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa do 
ramo, para a execução do remanescente da obra do parque 
ecológico e de lazer brisas, a ser implantado no Setor Hermosa, 
em Jataí – GO, conforme projeto básico, recursos orçamentários 
e outras especificações constantes do Edital e anexos, disponíveis 
para download no site da Prefeitura.

Abertura: 13/05/2020, 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 ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo do Pregão 
34/2018. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará em 
sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

COOTRAJA – COOPERATIVA 
DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS E ESTUDANTES 
DE JATAÍ - GO

21.584.012/0001-80
    Termo Aditivo 
Nº 02 – Contrato 

148/2018

                                                                                
Jataí – GO, 24 de abril de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 24 de abril de 2020.

    
A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JATAÍ, por meio do 
gestor contratual, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LA 
EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
     
1. Segundo o que se verificou pela Prefeitura de Jataí, através 
do processo administrativo nº 14142/2020, relatando os 
inconvenientes causados pela não entrega referente aos itens 
03, 04, 12,14, 28, contratados através do contrato n° 183/2019, 
celebrado com a empresa CRISTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA, por meio das ordens de fornecimento nº 01284/2020 
e 01285/2020, logo, fica constatado indícios de inexecução 
contratual por parte desta empresa, o que motivou o presente a 
notificação, devendo a empresa manifestar sobre a celeuma sob 
pena de aplicação de sanções administrativas contratuais.
 
2. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável 
de 48 (quarenta e oito) horas, para que a empresa regularize a 
entrega dos itens solicitados através da Ordem de Fornecimento 
enviada pelo departamento competente, e prazo legal para 
a apresentação de defesa sobre a não entrega dos produtos, 
sob pena de aplicação da penalidade de multa, tudo conforme 
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cláusula nona do contrato, respeitado os princípios da ampla 
defesa e contraditório, sob pena de serem tomadas as medidas 
legais cabíveis ao caso, nos termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 
e alterações posteriores, como a suspensão do direito de licitar e 
contratar com o Município de Jataí.

3. Por conseguinte, é a presente Notificação para requerer ao 
representante legal da empresa supracitada para que tome as 
medidas cabíveis, com o fito de não incorrer em ato ilegítimo. 

4. O município informa que os autos do processo administrativo 
estão franqueados para vista e cópia junto ao setor de contratos, 
à rua constante do rodapé da página dos dias úteis, em horário 
de expediente, qual seja 08h00min as 11h00min e 13h00min as 
17h00min.

Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser protocolada 
pessoalmente na sede da Prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página. 

Respeitosamente.

THAIS CARVALHO MEDEIROS
Gestora do contrato

PORTARIA SGP Nº. 304                                JATAÍ, 22 DE ABRIL DE 2020.

               “Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora IZILENE TEIXEIRA OLIVEIRA no cargo de 
provimento em comissão de ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA HOSPITALAR, Símbolo CA-3, lotando-a na Secretaria 
Municipal de Saúde, passando a mesma a desempenhar suas 
funções no local aqui especificado.

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

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 02.04.2020, revogadas as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 305.                               JATAÍ, 22 DE ABRIL DE 2020.

“Concede licença para tratar de interesse pessoal ao 
servidor que se nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de licença para tratar de interesse 
particular formulado pelo Servidor e contido no Procedimento 
Administrativo nº. 45614/19;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 215 ao 217 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença para tratar de interesse particular ao servidor 
ROBERTO OLIVEIRA VALENTE pelo prazo de 03 (três) anos, sem 
ônus para a municipalidade, iniciando-se no dia 01 de abril de 
2020 e se encerrando na data de 01 de abril de 2023, devendo 
haver o regresso ao desempenho de suas funções no dia útil 
imediatamente subsequente ao término do prazo do afastamento, 
independentemente de qualquer notificação ou ato oficial.

II – DETERMINAR, nos termos do inciso II do artigo 227 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, que o tempo de afastamento 
do Servidor não seja contado para nenhum fim, suspendendo-se, 
assim, a relação jurídica entre o mesmo e o Município.

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas para 
que sejam adotados todos os procedimentos necessários para que 
sejam implementadas as diretrizes traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.04.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
    

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 724/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COLETORES 
E ADJUVANTES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ÀS PESSOAS 
OSTOMIZADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 
AMBULATÓRIO DE OSTOMIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
JAMES PHILLIP MINELLI E DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DR. 
SERAFIM DE CARVALHO
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VIGÊNCIA: 07/04/2020 A  07/06/2020

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A

CNPJ Nº 18.269.125/0001-87

VALOR ESTIMATIVO: R$ 35.865,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e 
sessenta e cinco reais)

DOTAÇÃO: 
10.301.1039.2077.3.3.90.30.00
10.302.1039.2078.3.3.90.30.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 034/2019 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 24044/2018. 
_____________________________________________________
 

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 750/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EM MUTIRÃO DE LIMPEZA E COMBATE AO MOSQUITO AEDES 
AEGYPIT, CONFORME AS DATAS DA ATIVIDADE, DE ACORDO COM 
AS ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (NVEAS), SOB A 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JATAÍ

VIGÊNCIA: 24/04/2020 A  23/04/2021

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 

CONTRATADA: CA AGROSERV LTDA - ME

CNPJ Nº 23.397.168/0001-88

VALOR ESTIMATIVO: R$ 358.800,00 (trezentos e cinquenta e oito 
mil e oitocentos reais)

DOTAÇÃO: 10.305.1039.2081.3.3.90.39.00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 045/2020 - regido 
pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 38187/2019. 


