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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO
AVISO DE LICITAÇÃO

ENTREGA DE NOVOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

O Município de Jataí, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação, avisa que, em decorrência de todos os participantes à 
Tomada de Preços Nº003/2020: CBMA CONSTRUÇÕES & SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS LTDA, DIOENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-
EPP, AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e MERIDIAN 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA serem considerados inabilitados, 
fica determinado e aberto o prazo de 8 (oito) dias úteis para 
que as empresas participantes interessadas apresentem nova 
documentação de habilitação escoimadas das causas apresentadas, 
em novo envelope lacrado, conforme dispõe o art. 48, § 3º, da Lei 
8.666/93. Sendo assim será realizada sessão no dia 08 de maio de 
2020 às 08h30min.
Objeto: Contratação de empresa do ramo, visando implantação 
do complexo esportivo JK – etapa quadra poliesportiva, com 
arquibancada, iluminação, paisagismo e calçamento, a ser 
edificado em área contígua ao Parque JK, às margens do Córrego 
Jataí, no Setor Central (parte baixa), em Jataí-GO.
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

DECISÃO
Processo nº 12584/2020.
ARP n° 39113/2019. 
Pregão: 166/2019

Assunto: Solicitação de desistência pela empresa BIO NUTRI 
NUTRIÇÂO CLÍNICA EIRELI - EPP, referente aos Itens:

1- Alimento para nutrição oral, nutricionalmente completo 
em pó, hiperprotéico, com mínimo de 17% de proteína. 
Rico em vitaminas e minerais e fibras. Isento de lactose e 
glúten.Permitindo diluições normocalórica (1.0 kcal/ml) 
até hipercalórica (até 1.5kcal/ml). Sem sabor. Ref. Tipo: 
Nutridrink Max ou similar. VALIDADE DE 12 MESES DA DATA 
DA ENTREGA.

7 - Dieta nutricionalmente completa e normocalórica em 
pó, para uso via oral ou enteral, a base de proteína de 
soja (mínimo de 70% de proteína isolada de soja). Isenta 
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de lactose, sacarose e glúten. Ref. Tipo = Nutrison Soya ou 
similar.
13 - Módulo de maltodextrina, carboidrato complexo. 100% 
maltodextrina. Gramas

15- Nutrição completa e especializada para recuperação e/
ou manutenção do estado nutricional e de um adequado 
controle glicêmico, com fibras. Normocalórico. Isenta de 
glúten.  Ref. Tipo = Novasource GC ou similar.

21 - Suplemento em pó para uso oral ou enteral, SEM 
ADIÇÃO DE AÇÚCAR, com fibras, rico em vitaminas e 
minerais e fibras.Sabor baunilha ou morango Ref. Tipo = 
Nutren Active  ou similar
.
Destarte, a empresa trouxe a conhecimento da 
administração, que em detrimento do rompimento de 
contrato de distribuição dos produtos da fabricante 
Fresenius (sua maior parceira comercial), a mesma se viu 
em situação difícil alheia a sua vontade, onde não conseguiu 
mais manter seu quadro de funcionários, assim como a 
continuidade de seus trabalhos.
 
 Ressalta ainda, não ser possível a manutenção e atendimento 
aos contratos/atas firmados junto aos órgãos, dentre elas, 
essa administração, sendo assim solicitou a desobrigação 
da entrega dos referidos itens, todavia as informações 
constantes do referido requerimento não tem o condão de 
descompromissar a fornecedora de suas obrigações, não 
podendo a administração municipal aguardar a resolução 
da celeuma. Logo, não existem elementos suficientes para 
desobrigar a empresa.

Principalmente, porque não existe exclusividade de 
fabricaçao  dos itens que a empresa fornece a administração, 
podendo a empresa buscar outros fornecedores para a 
Manutenção do fornecimento para o município, logo, não 
existe justificativa legal para a desistência da empresa.

Configura-se no caso em tela, inexecução parcial do 
contrato, sujeitando a contratada as sanções administrativas 
previstas no contrato ou ata de registro de preços. Além 
disso, por força de lei e contratual, a licitante vencedora 
tem a obrigação de substituir o bem fornecido.

Em face das informações constantes dos autos e das 
ponderações apresentadas pelo Departamento de Compras 
na justificativa do procedimento e do Pregoeiro do 
Município, sob a orientação da Consultoria Técnica desta 
Secretaria, cujos termos acato integralmente e adoto como 
razão de decidir pelo deferimento do pedido de desistência 
dos itens  1, 7, 13, 15, 21 do Pregão Presencial nº 166/2019, 
Ata de Registro de Preço nº 39113/2018, todavia, com 
aplicação de multa de 20% sobre o valor total remanescente 
do item solicitado, nos termos do item  12.1.3, do  Edital,  
a empresa deverá ser sancionada pela sua inexecução 
contratual, totalizando R$ 694,47 (seiscentos e noventa 
e quatro reais e quarenta e sete centavos). Caso existam 



Ano 8 | 1687ª Edição | Vigência: 27/04/2020 PAG. 2DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

créditos em nome da empresa, perante esta Secretaria, 
os pagamentos deverão ser descontados dos valores da 
multa imposta, até a sua satisfação integral, outrossim, 
caso não existam créditos inscritos, deverão os autos serem 
encaminhados para a Procuradoria Geral do Município, 
para procedimento de inscrição do débito na dívida ativa 
municipal, para posterior execução fiscal. 

Intime-se.
Publique-se.

    Jataí, 24 de abril de 2020.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
                                              Gestor do FMS 

Notificação nº 004825, de 04 de Março de 2020.

Rodrigo Dias de Lima, CPF: 012.325.241-58, proprietário (a) 
do imóvel situado à Rua: Avenida Araxá, Qd. 17, Lt 04 , S/N, 
Setor Fabriny, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – 
Código de Posturas Municipal, Art;  9º , § 1º - Valor da multa 
R$: 267,87 – item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que 
o (a) contribuinte acima identificado (a), foi procurado (a) 
pelo Departamento de Fiscalização de Limpeza Urbana da 
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, pelos Correios, 
tendo sido recusado na tentativa de entrega da notificação, 
não obtendo assim sucesso.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, 
segundo o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo 
providencie, em um prazo máximo de 20 dias, contados a 
partir da data da publicação do edital, a limpeza, capina, 
roçagem, drenagem ou qualquer outra providência 
necessária para que o imóvel fique limpo.

Claudia Silva Santos Maia
Fiscal de Limpeza Urbana

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da Tomada 
de Preço 09/2018. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
PRIMECON 

CONSTRUTORA 
LTDA

07.945.776/0001-
23

    Termo Aditivo
Nº 04 – C: 
249/2018

Jataí – GO, 27 de abril de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________
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