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Notificação nº 004918, de 4 de Março de 2020.

Almir Furquim Cabral, CPF: 044.601.971-20, proprietário (a) do 
imóvel situado à Av. Veriano de Oliveira Lima, qd 14, lt 25, n 1856, 
Setor Samuel Graham, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 
– Código de Posturas Municipal, Art;  9º , § 1º - Valor da multa 
R$: 1.302,14 – 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, que fizeram várias tentativas para 
entrega da notificação, não obtendo 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.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 004953, de 16 de Março de 2020.

Luciene Ferreira da Silva, CPF: 197.401.661-72, proprietário (a) do 
imóvel situado à Av. Araxá, qd 07, lt 09, s/n, Setor Fabriny, nesta 
cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, 
Art;  9º , § 1º - Valor da multa R$: 306,94 – 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, que fizeram 
várias tentativas para entrega da notificação, não obtendo 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.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

    Jataí, 29 de abril de 2020.
    

A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JATAÍ, por meio da 
gestora contratual, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-
LA EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que 
passa a inventariar:
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

1. Segundo o que se verificou pela Prefeitura de Jataí, 
através do processo administrativo nº 14.173/2020, 
relatando os inconvenientes causados pela não entrega 
referente ao item 31, contratados através da Ata de Registro 
de Preços 001/2020, celebrado com a empresa TOTAL 
SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS LTDA – ME, 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 24 (vinte e quatro) horas, para que a 
empresa regularize a entrega do item acima descrito 
conforme o que está previsto no edital, 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 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.

ILTON PEREIRA DO NASCIMENTO
Gestor contratual

 
Auto de Infração nº 827, de 27 de Fevereiro de 2020.

Bruno Carvalho Vieira Machado, CPF: 905.694.071-68, proprietário 
(a) do lote situado à Rua José Pereira da Silva, s/n, Qd. 09, Lt. 01, 
Setor Maximiano Peres, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 
– Código de Posturas Municipal, Art;  9º , § 1º - Valor da multa 
R$ 260,44 – item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que o 
(a) contribuinte acima identificado (a), foi procurado (a) pelo 
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Departamento de Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do 
Meio Ambiente e Urbanismo, o qual não obteve êxito na entrega 
do Auto de Infração.

Por ter infringido o Código de Posturas Municipal o autuado fica 
intimado a recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 260,44 
referente à multa de conformidade com a referida Lei, o qual 
deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, ou se defender, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação deste.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

Resolução nº 02/2020- CMS                   Jataí, 12 de fevereiro de 2020.

 O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião 
ordinária do mês de fevereiro, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis no 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, Lei Municipal nº 
2.883/08 que especifica a criação do Conselho Municipal de 
Saúde de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019, que altera 
artigos da Lei Municipal 2.883/08, e considerando:

1.Considerando que a Portaria Interministerial nº 1.127/MEC/
MS, de 04 de agosto de 2015, que institui as diretrizes para a 
celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino 
Saúde (COAPES) para o fortalecimento da integração entre ensino, 
serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), reconhece o papel e a importância do controle social da 
saúde no processo de fortalecimento da integração entre ensino, 
serviço e comunidade;

2.Considerando que o art. 14 da Portaria Interministerial nº 1.127/
MEC/MS, de 04 de agosto de 2015, define as competências dos 
controle social no COAPES: participar do processo de fortalecimento 
da integração entre ensino-serviço- comunidade, quando do 
desenvolvimento de iniciativas de contratualização, monitoramento 
e avaliação da execução dos COAPES, em todas as suas etapas e em 
todos os níveis de execução; apresentar as demandas dos usuários 
e dos profissionais de saúde que atuam no SUS, que atendam às 
necessidades sociais em saúde e o desenvolvimento regional/local 
quando da pactuação do COAPES pela gestão e pela instituição 
de ensino superior; monitorar as condições de estruturação e 
reestruturação da rede de serviços para atender as demandas 
relativas à presença de estudantes e docentes, atentando-se para 
as condições de acessibilidade e práticas institucionais (instituições 
de ensino e serviços de saúde) que sejam promotoras de inclusão 
social; monitorar a transparência pública da contrapartida 
institucional das instituições de ensino nos campos de prática dos 
estudantes; desenvolver ações de educação permanente para o 
exercício do controle social em saúde que envolvam a participação 
de estudantes, docentes das instituições de ensino e preceptores 
dos serviços de saúde; e fomentar ações de reconhecimento da 
educação permanente integrada ao processo de trabalho dos 
serviços que recebem estudantes e docentes das instituições de 
ensino.
3.Considerando a Lei Municipal nº 3.736 de 03 de novembro de 

2015 que autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar 
Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) 
com Instituições de Ensino Superior responsáveis pela oferta de 
cursos na área da saúde e do programa de residência em saúde e 
dá outras providências; 

Resolve:

Art. 1º Indicar membros do conselho para substituir e compor o 
Comitê Gestor - Contratos Organizativos de Ação Pública de Ensino-
Saúde (COAPES).
§ 1º Segue relacionados os nomes dos conselheiros que se 
disponibilizaram a participar do Comitê:
a) DINAMAR ATAÍDES GUIMARÃES - ARS Sudoeste II (conselheiro 
titular)
b) CRISTIANE JOSÉ BORGES - COREN- Conselho Regional De 
Enfermagem (conselheiro suplente). 
Parágrafo único: Os conselheiros deverão se reunir uma vez ao 
mês, cabendo a coordenação do Comitê a especificação do dia, 
horário e local da reunião.
Art 2º Esta resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente

I.USUÁRIOS

DEMIVAL MOREIRA DA SILVA
Amor Exigente

VALMA PAULA SILVA RODRIGUES FERREIRA
Associação Favos

WELCIA DA SILVA TEIXEIRA
Lions Clube de Jataí

JOÃO BATISTA PEREIRA LIMA
CONVIVER- Associação de Usuários Familiares e Amigos dos 

Usuários do Serviço de Saúde Mental

SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS
Câmara De Dirigentes Lojistas – CDL

AMAURI OLIVEIRA SILVA 
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

II.TRABALHADORES DA SAÚDE/COMUNIDADE CIENTÍFICA

AURENI RAMOS DE OLIVEIRA 
Representantes Dos Agentes De Saúde (ACS E ACE)

HANSTER HALLISON ALVES REZENDE
Universidade Federal de Goiás/Universidade de Jataí 

CRISTIANE JOSÉ BORGES
COREN- Conselho Regional De Enfermagem

III.PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE/GESTORES
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DINAMAR ATAÍDES GUIMARÃES
ARS Sudoeste II

ZENAIDE SANTA DE OLIVEIRA MARTINS
Núcleo Regional de Combate ao Câncer

CLÉDIA FRANÇA LIMA
Secretaria Municipal de Saúde de Jataí

HOMOLOGO a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 
02/2020, 12/02/2020 nos termos da legislação vigente.

Jataí, 12 de fevereiro de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

Resolução nº 03/2020- CMS                  Jataí, 12 de fevereiro de 2020.
                                                     

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua reunião 
ordinária do mês de fevereiro, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis no 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, pela Lei no 8.142, de 28 de 
dezembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, Lei Municipal nº 
2.883/08 que especifica a criação do Conselho Municipal 
de Saúde de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 que altera 
artigos da Lei Municipal 2.883/08, e considerando:

1.Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Poder 
Público, assegurada mediante políticas sociais, econômicas e 
ambientais, que visem o bem estar físico, mental e social do 
indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção 
e recuperação;
2.Considerando a Portaria GM/MS nº 1.378 de 9 de julho de 2013 
que Regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para 
execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária.
3.Considerando a Título VIII (Dos Sistemas de Informação), 
Capítulo VI (Do Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM), 
Seções I (Da Vigilância do Óbito Infantil e Fetal) e II (Da Vigilância 
dos Óbitos Maternos) que  regulamenta a vigilância de óbitos 
maternos, infantis e fetais para todos os eventos, confirmados ou 
não, independentemente do local de ocorrência, a qual deve ser 
realizada por profissionais de saúde, designados pelas autoridades 
de vigilância em saúde das esferas federal, estadual, municipal e 
do Distrito Federal;  
4.Considerando que de acordo com os manuais dos Comitês de 
Mortalidade Materna e de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, os 
Conselhos de Saúde integram a lista de integrantes dos referidos 
comitês; 
5.Considerando, o objetivo da Declaração das Nações Unidas – 
aprovada na Cúpula do Milênio realizada de 06 a 08 de setembro 
de 2000-Nova Iorque, que estabelece o compromisso de reduzir, 

em dois terços, a taxa de mortalidade de crianças menores de 
cinco anos de idade e que o maior componente desta mortalidade 
é a mortalidade infantil, em especial a neonatal; e,

Resolve:

 Art. 1º Indicar os membros do conselho para participar do Comitê 
Municipal de Prevenção a Morte Materna Fetal de Infantil do 
Município de Jataí/Goiás. 
a) JOÃO BATISTA PEREIRA LIMA CONVIVER - Associação de Usuários 
Familiares e Amigos dos Usuários do Serviço de Saúde Mental 
(conselheiro - titular)
b) HANSTER HALLISON ALVES REZENDE - Universidade Federal de 
Goiás/Universidade de Jataí  (conselheiro-suplente). 
Parágrafo único: Os conselheiros deverão se reunir uma vez ao 
mês, cabendo a coordenação do Comitê a especificação do dia, 
horário e local da reunião.

Art 2º Esta resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente

I.USUÁRIOS

DEMIVAL MOREIRA DA SILVA
Amor Exigente

VALMA PAULA SILVA RODRIGUES FERREIRA
Associação Favos

WELCIA DA SILVA TEIXEIRA
Lions Clube de Jataí

JOÃO BATISTA PEREIRA LIMA
CONVIVER- Associação de Usuários Familiares e Amigos dos 

Usuários do Serviço de Saúde Mental

SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS
Câmara De Dirigentes Lojistas – CDL

AMAURI OLIVEIRA SILVA 
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

II.TRABALHADORES DA SAÚDE/COMUNIDADE CIENTÍFICA

AURENI RAMOS DE OLIVEIRA 
Representantes Dos Agentes De Saúde (ACS E ACE)

HANSTER HALLISON ALVES REZENDE
Universidade Federal de Goiás/Universidade de Jataí 

CRISTIANE JOSÉ BORGES
COREN- Conselho Regional De Enfermagem

III.PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE/GESTORES
DINAMAR ATAÍDES GUIMARÃES
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ARS Sudoeste II

ZENAIDE SANTA DE OLIVEIRA MARTINS
Núcleo Regional de Combate ao Câncer

CLÉDIA FRANÇA LIMA
Secretaria Municipal de Saúde de Jataí

HOMOLOGO a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 
02/2020, 12/02/2020 nos termos da legislação vigente.

Jataí, 12 de fevereiro de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019
_____________________________________________________

Resolução nº 04/2020- CMS                  Jataí, 11 de março de 2020.
                                                                          

O plenário do Conselho Municipal de Saúde do município 
de Jataí, em sua primeira reunião extraordinária no dia 11 
do mês de março de 2020, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142/90 – Lei Orgânica da Saúde, Lei 
Municipal nº 2.883/08 que especifica a criação do Conselho 
Municipal de Saúde de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 
que altera artigos da Lei Municipal 2.883/08, e;

1.Considerando o disposto no art. 59 do Decreto-lei nº 5452/1943 
acerca de horas extras e banco de horas; 
2.Considerando a Lei Federal nº 3.999/1961 que estabelece piso 
salarial de médicos e cirurgiões dentistas;
3.Considerando o disposto no art. 23 da lei 8.080/1990 e art. 142 
da lei 1.3097/2015 que permite a participação direta ou indireta, 
inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na 
assistência à saúde;
4.Considerando as disposições gerais da lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores;
5.Considerando a Lei Complementar nº 101/2012 que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências;
6.Considerando a Decisão TCU nº 656/1995 – Plenário 06/12/1995 
que responder à Autoridade Consulente que, na falta de 
regulamentação específica da matéria tratada no art. 230 da Lei 
nº 8.112/90, os órgãos/entidades dos Poderes Executivo, Judiciário 
e Legislativo poderão, a seu critério, adotar sistema próprio para 
a prestação de serviços de assistência complementar à saúde 
dos servidores, inclusive o de credenciamento de profissionais 
e instituições médico-hospitalares, com fulcro no art. 25 da Lei 
nº 8.666/93, observados os princípios básicos da administração 
pública;
7.Considerando o definido no Acórdão TCM/GO AC-CON N.º 
00016/2015 – TCMGO – PLENO, que não autoriza à publicação de lei 
municipal concedendo adicional de insalubridade aos contratados 
pelo município mediante credenciamento, tampouco estender-
lhes direitos como a concessão de férias e décimo terceiro salário 
proporcional, equiparando-os aos servidores públicos efetivos, 
sob pena de desvirtuamento e descaracterização da prestação 

de serviços contratados e, ainda, de restar configurada a burla ao 
concurso público;
8.Considerando a Instrução Normativa nº 007/2016 – TCM/GO 
que orienta os Municípios goianos sobre o credenciamento de 
prestadores de serviços de saúde e médicos para a prestação 
complementar de serviços públicos de saúde;
9.Considerando a Instrução Normativa nº 001/2017 – TCM/GO que 
Altera a Instrução Normativa IN n° 007/16.
10.Considerando a Portaria de Consolidação Nº 01/2017 que 
consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da 
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de 
Saúde;
11.Considerando a Portaria de Consolidação Nº 02/2017 que 
consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do 
Sistema Único de Saúde;
12.Considerando a Portaria de Consolidação nº 03/2017 que 
consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
13.Considerando a Portaria de Consolidação Nº 04/2017 normas 
sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde;
14.Considerando a Portaria de Consolidação nº 06/2017 que 
consolida as normas sobre o financiamento dos recursos federais 
para as ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
15.Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 028/2019 que aprova 
com ressalvas a minuta do Edital de Credenciamento nº 001/2019.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar as retificações do edital de Credenciamento 
001/2019 de acordo com as ressalvas sugeridas pelo Conselho 
Municipal de Saúde propostas pela Resolução nº 28/2019.
Parágrafo único - As retificações a que se refere o caput, são:
a)Retirada do rol de profissões o técnico de higiene dental do 
item 1.1.1 do edital e dos quadros que estabelecem os valores de 
remuneração do Anexo IV;
b)Retirado o trecho que define que o servidor contratado não fará 
jus ao “abono de faltas” do item 7.3 do edital e do parágrafo u) do 
item 6.4 do Anexo III referente a minuta do contrato. Suprimido por 
completo o parágrafo v) do item 6.4 do Anexo III referente a minuta 
do contrato que trata da não remuneração em casos, mesmo com 
atestado médico.
c)Com relação ao banco de horas, o item 7.6 do edital e parágrafo 
y) do item 6.4 do Anexo III referente à minuta do contrato, passam 
a configurar com a seguinte redação:

1.  Item 7.6. Nas ocasiões extraordinárias em que houver 
ações e serviços de saúde em feriados e finais de semanas, 
os credenciados serão convocados e compensados em 
forma de banco de horas por acordo individual escrito, 
no prazo de 6 meses, com dias e horários acordados com 
o superior hierárquico imediato em conformidade com o 
disposto no art. 59 da CLT (Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de 
maio de 1943). 
2.  Item 6.4 Anexo III – (o item y foi reclassificado como x) 
Sempre que a gestão municipal necessitar dos credenciados 
em feriados e finais de semanas, no limite máximo 3 (três) 
vezes por mês, os mesmos serão convocados para trabalhar 
e serão compensados em forma de banco de horas por 
acordo individual escrito, no prazo de 6 meses, com dias e 
horários acordados com o superior hierárquico imediato em 
conformidade com o disposto no art. 59 da CLT (Decreto-Lei 
nº 5.452 de 1º de maio de 1943). 

d) Referente ao serviço profissional do enfermeiro previsto no 
Anexo IV, foi acrescentado a previsão de 30 horas para o serviço 
de urgência/emergência na tabela de valores conforme previsto 
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na Tabela de função, requisitos e atribuições; foi acrescentado a 
previsão de 30 horas para Unidade Básica de Saúde na Tabela de 
função, requisitos e atribuições conforme previsto na tabela de 
valores. 
Art.3º Aprovar as alterações feitas no Edital de Credenciamento nº 
001/2019 solicitadas pela gestão da Secretaria Municipal de Saúde. 
Parágrafo único - As alterações a que se refere o caput, são:
a) Retirada do rol de profissões o médico veterinário do item 
1.1.1 do edital e dos quadros que estabelecem os valores de 
remuneração do Anexo IV;
b) Adequação no Anexo V, dos valores de remuneração dos técnicos 
de enfermagem e auxiliares de saúde ao salário mínimo passando 
a figurar os seguintes valores: por 40 horas/semanais: R$ 1.045,00, 
insalubridade 20%: R$ 209,00, incentivo de qualidade até 47%: até 
R$ 491,15.
c) Retirada dos itens 7.5. do edital e Anexo III – Minuta Contrato, 
item 6.4 - letra i e j para adequação da redação.
Art.4º Estabelecer ressalva quanto aos valores praticados aos 
profissionais cirurgiões dentistas especificado, no edital 01/2019 
anexo IV item 2 Tabela de Função, Requisitos e Atribuições pelo 
valor estar abaixo do teto salarial profissional proposto pela Lei 
Federal nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961.
Art.5º Esta resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente

I.USUÁRIOS

PLINIO ANTÔNIO DE SOUZA
Associação Amor Exigente

JOÃO BATISTA PEREIRA LIMA
CONVIVER- Associação de Usuários Familiares e Amigos dos 

Usuários do Serviço de Saúde Mental

FABRICIO MARQUES MARTINS
Associação Pestallozi

SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS
Câmara De Dirigentes Lojistas – CDL

AMAURI OLIVEIRA SILVA 
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

II.TRABALHADORES DA SAÚDE/COMUNIDADE CIENTÍFICA

AURENI RAMOS DE OLIVEIRA 
Representantes Dos Agentes De Saúde (ACS E ACE)

HANSTER HALLISON ALVES REZENDE
Universidade Federal de Goiás/Universidade de Jataí 

III.PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE/GESTORES

FABIO WEILLER DE ALMEIDA
Hospital Padre Tiago

MARIA INÊS TREVIZOLI BARRACHI
Núcleo Regional de Combate ao Câncer

DINAMAR ATAÍDES GUIMARÃES
ARS Sudoeste II

CLÉDIA FRANÇA LIMA
Secretaria Municipal de Saúde de Jataí

HOMOLOGO a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 
04/2020, 11/03/2020 nos termos da legislação vigente.
Jataí, 11 de março de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019 
_____________________________________________________

Resolução nº 05/2020- CMS                         Jataí, 11 de março de 2020.
                                                                          

O plenário do Conselho Municipal de Saúde do município 
de Jataí, em sua primeira reunião extraordinária no dia 11 
do mês de março de 2020, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pelas Leis 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142/90 – Lei Orgânica da Saúde, Lei 
Municipal nº 2.883/08 que especifica a criação do Conselho 
Municipal de Saúde de Jataí e Lei Municipal nº 4.099/2019 
que altera artigos da Lei Municipal 2.883/08, e;

1.Considerando o disposto no art. 23 da lei 8.080/1990 e art. 142 
da lei 1.3097/2015 que permite a participação direta ou indireta, 
inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na 
assistência à saúde;
2.Considerando as disposições gerais da lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores;
3.Considerando a Lei Complementar nº 101/2012 que estabelece 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências;
4.Considerando a Decisão TCU nº 656/1995 – Plenário 06/12/1995 
que responder à Autoridade Consulente que, na falta de 
regulamentação específica da matéria tratada no art. 230 da Lei 
nº 8.112/90, os órgãos/entidades dos Poderes Executivo, Judiciário 
e Legislativo poderão, a seu critério, adotar sistema próprio para 
a prestação de serviços de assistência complementar à saúde 
dos servidores, inclusive o de credenciamento de profissionais 
e instituições médico-hospitalares, com fulcro no art. 25 da Lei 
nº 8.666/93, observados os princípios básicos da administração 
pública;
5.Considerando a Instrução Normativa nº 007/2016 – TCM/GO 
que orienta os Municípios goianos sobre o credenciamento de 
prestadores de serviços de saúde e médicos para a prestação 
complementar de serviços públicos de saúde;
6.Considerando a Instrução Normativa nº 001/2017 – TCM/GO que 
Altera a Instrução Normativa IN n° 007/16.
7.Considerando a Portaria de Consolidação Nº 01/2017 que 
consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da 
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de 
Saúde;
8.Considerando a Portaria de Consolidação Nº 02/2017 que 
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consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do 
Sistema Único de Saúde;
9.Considerando a Portaria de Consolidação nº 03/2017 que 
consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.
10.Considerando a Portaria de Consolidação Nº 04/2017 normas 
sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde;
11.Considerando a Portaria de Consolidação nº 06/2017 que 
consolida as normas sobre o financiamento dos recursos federais 
para as ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS);
12.Considerando a Resolução CMS – Jataí nº 029/2019 que aprova 
o Edital de Credenciamento nº 002/2019.

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar retificação no edital de Credenciamento 002/2019, 
nos valores de gasometria de urgência que passam de R$ 23,00 
para R$ 50,00.

Art 2º Esta Resolução entra em vigor, após sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

Presidente

I.USUÁRIOS
Plinio Antônio de Souza

Associação Amor Exigente

JOÃO BATISTA PEREIRA LIMA
CONVIVER- Associação de Usuários Familiares e Amigos dos 

Usuários do Serviço de Saúde Mental

FABRICIO MARQUES MARTINS
Associação Pestallozi

SEBASTIÃO FRANCISCO DE ASSIS
Câmara De Dirigentes Lojistas – CDL

AMAURI OLIVEIRA SILVA 
União Das Associações De Moradores De Bairros- UNAMBATAÍ

KELLY SILVA VALENTE
OAB-Jataí - Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Jataí

II.TRABALHADORES DA SAÚDE/COMUNIDADE CIENTÍFICA

AURENI RAMOS DE OLIVEIRA 
Representantes Dos Agentes De Saúde (ACS E ACE)

HANSTER HALLISON ALVES REZENDE
Universidade Federal de Goiás/Universidade de Jataí 

III.PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE/GESTORES

FABIO WEILLER DE ALMEIDA
Hospital Padre Tiago

MARIA INÊS TREVIZOLI BARRACHI
Núcleo Regional de Combate ao Câncer

DINAMAR ATAÍDES GUIMARÃES
ARS Sudoeste II

CLÉDIA FRANÇA LIMA
Secretaria Municipal de Saúde de Jataí

HOMOLOGO a Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 
05/2020, 11/03/2020 nos termos da legislação vigente.
Jataí, 11 de março de 2020.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR.
Secretário Municipal da Saúde

Portaria GSP 007/2019
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Decreto 3.249/2019

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 24

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BOMBA 
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.”

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 serviço de      manutenção de 
bomba de abastecimento de combustíveis, por meio do Secretaria 
Municipal de Gestão e Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa MAIS POSTO TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 06.260.540/0001-90 
apresentou orçamento de menor preço, 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 que a solicitação para realização de serviços (mão 
de obra), visando a manutenção corretiva e preventiva nas bombas 
de abastecimento de combustíveis, visando a troca das peças que 
estão desgastadas ou danificadas, devido ao uso constantes das 
bombas. A manutenção tem o objetivo a troca de filtros, calibração, 
reposição das peças que não atendem mais as condições ideais de 
uso e demais ajustes que se fizerem necessários, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 6.953/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no serviço de manutenção de bomba 
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de abastecimento de combustíveis, para atender a Secretaria 
Municipal de Gestão e Planejamento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa MAIS POSTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME, com 
endereço na Rua Lazinho Pimenta, n° 20, Setor Municipal de 
Pequenas Empresas, Rio Verde - GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1158/2020

Nº 
TCTF

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

TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS 

LTDA ME

 06.260.540/0001-
90

  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

MAIS POSTOS 
TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS LTDA ME
VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 180,00 UN KM RODADO R$ 1,50 R$ 
270,00

2 1,00 SERV MAO DE OBRA R$ 
1.800,00

R$ 
1.800,00

3 2,00 UN CALIBRAÇÃO 
DOS BLOCOS

R$ 
180,00

R$ 
360,00

VALOR TOTAL R$ 2.430,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
MAIS POSTOS TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS LTDA ME
R$ 2.430,00

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

Jataí, 27 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 23

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 
BOMBA DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.”

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 
manutenção de bomba de abastecimento de combustíveis, por 
meio do Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa MAIS POSTO TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 06.260.540/0001-90 
apresentou orçamento de menor preço, 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 que a solicitação para aquisição de peças 
visando a manutenção corretiva e preventiva nas bombas de 
abastecimento de combustíveis, visando a troca das peças que 
estão desgastadas ou danificadas, devido ao uso constantes das 
bombas. A manutenção tem o objetivo a troca de filtros, calibração, 
reposição das peças que não atendem mais as condições ideais de 
uso e demais ajustes que se fizerem necessários, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 6.956/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de peças para manutenção 
de bomba de abastecimento de combustíveis, para atender a 
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa MAIS POSTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME, com 
endereço na Rua Lazinho Pimenta, n° 20, Setor Municipal de 
Pequenas Empresas, Rio Verde - GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
3.034,00 (três mil e trinta e quatro reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 1159/2020 Nº TCTF

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

1 MAIS POSTOS 
TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS LTDA 

ME

 06.260.540/0001-90 (  )    -      

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

MAIS POSTOS TECNOLOGIA 
E SERVIÇOS LTDA ME

VALOR 
UNIT

VALOR TOTAL

1 1,00 UN BLOCO MEDIDOR 
BOMBA INDUSTRIAL

R$ 890,00 R$ 890,00

2 2,00 UN CONTADOR DE LITROS R$ 720,00 R$ 1.440,00
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3 1,00 UN CUPULA EM 
POLICARBONATO 

PARA FILTROS

R$ 128,00 R$ 128,00

4 8,00 UN ELEMENTO FILTRANTE 
DE POLIPROPILENO

R$ 30,00 R$ 240,00

5 3,00 UN UNIÃO GALVAN ASS 
BRONZE 1 1/2

R$ 112,00 R$ 336,00

VALOR TOTAL R$ 3.034,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
MAIS POSTOS TECNOLOGIA E 

SERVIÇOS LTDA ME
R$ 3.034,00

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

Jataí, 27 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 44

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LAVANDERIA.”

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 serviço de lavanderia, por 
meio do Gabinete do Prefeito.

CONSIDERANDO que a empresa RODRIGUES PEDROSO 
LAVANDERIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.931.752/0001-15 
apresentou orçamento de menor preço, 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 o serviço solicitado para lavar as toalhas de 
mesa que são usados pelo gabinete do Prefeito em reuniões e 
eventos que acontece diariamente com Secretários, Servidores 
e Autoridades e demais pessoas. Portanto, para manter a 
organização, higiene e limpeza é necessário que se lave essas 
toalhas periodicamente, aquisição está registrada no processo 

administrativo nº 9.574/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de empresa especializada no serviço de lavanderia, por meio do 
Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa RODRIGUES PEDROSO LAVANDERIA LTDA, com endereço 
na Rua Benjamin Constant, n° 917, Centro, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 70,00 (setenta reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 
1530/2020

Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 RODRIGUES 
PEDROSO 

LAVANDERIA 
LTDA

 07.931.752/0001-15

   
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 

DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

RODRIGUES PEDROSO 
LAVANDERIA LTDA

VALOR UNIT VALOR 
TOTAL

1 2,00 SV LAVAR TOALHA 
DE MESA

R$ 35,00 R$ 70,00

VALOR TOTAL R$ 70,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
RODRIGUES PEDROSO 

LAVANDERIA LTDA
R$ 70,00

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: 11

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

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;
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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 gêneros 
alimentícios, por meio do Fundo Municipal de Defesa do 
Consumidor.

CONSIDERANDO que a empresa RHEIDNER MOARES TOSTA 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 05.167.967/0001-86 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 por meio desse procedimento de compra direta 
solicito aquisição dos produtos alimentícios citados abaixo que 
serão destinados para a cozinha da Instituição de Proteção e Defesa 
do Consumidor, onde serão consumidor por todos os servidores 
que trabalham nesta Unidade. Desse modo, a solicitação descrita 
acima se faz necessária, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 10.430/2020;
 
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, por meio 
do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa RHEIDNER MOARES TOSTA EIRELI, com endereço Rua 
Itarumã, nº 197, Setor Santa Maria, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 552,82 (quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta 
e dois centavos). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 1621/2020 Nº TCTF

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

1 RHEIDNER 
MORAES 

TOSTA - EIRELI

 05.167.967/0001-86 (00)3636-
4870 

  
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 

PRODUTOS/SERVIÇOS
RHEIDNER MORAES 

TOSTA - EIRELI

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 10,00 PCT 175687 - AÇÚCAR 2KG R$ 3,99 R$ 39,90

2 10,00 UN 107033 - CAFÉ SÃO 
THOMAZ 500G

R$ 11,49 R$ 114,90

3 12,00 PCT 75712 - CANELA EM 
CASCA

R$ 25,59 R$ 307,08

4 6,00 UN 114163 - Cravo da 
India

R$ 3,19 R$ 19,14

5 12,00 UN 109527 - CHA MATE 
LEÃO 100G

R$ 3,79 R$ 45,48

6 8,00 UN 15893 - FILTRO R$ 3,29 R$ 26,32

VALOR TOTAL R$ 552,82

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL
RHEIDNER MORAES TOSTA - 

EIRELI
R$ 552,82

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

Jataí, 08 de abril de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 12

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE 
MATERIAIS DE LIMPEZA.”

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 materiais de 
limpeza, por meio do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

CONSIDERANDO que a empresa GENESIO FERNANDES DE 
MORAES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.615.709/0001-50 
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 por meio desse procedimento solicitar a aquisição 
de materiais de limpeza para a Unidade do Procon, materiais serão 
utilizados para higienização e limpeza do mesmo. Os produtos 
supracitados são extrema importância, visto que todos os dias 
diversas pessoas procuram esta Unidade de Proteção e Defesa do 
Consumidor, para resolução de suas lides, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 11.791/2020;
 
DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
especializada no fornecimento de materiais de limpeza, por meio 
do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
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Empresa GENESIO FERNANDES DE MORAES - ME, com endereço 
Miranda de Carvalho, nº 1.385, Setor Antena, Jataí - GO, nos termos 
da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um 
valor total de R$ 1.011,65 (um mil e onze reais e sessenta e cinco 
centavos). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 1813/2020 Nº TCTF

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

1 GENESIO 
FERNANDES DE 
MORAES - ME

 33.615.709/0001-50

    
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 

PRODUTOS/SERVIÇOS
GENESIO FERNANDES DE 

MORAES - ME

VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL

1 24,00 UN 4722 - DETERGENTE 
LIMPOL

R$ 2,25 R$ 54,00

2 24,00 UN 7209 - VEJA MULTI USO R$ 3,50 R$ 84,00

3 1,00 UN 186097 - RODO 
PLÁSTICO 60 CM

R$ 18,00 R$ 18,00

4 12,00 PCT 193279 - SACO PARA 
LIXO

R$ 4,50 R$ 54,00

5 12,00 KG 44710 - SABÃO EM PÓ R$ 7,95 R$ 95,40

6 5,00 UNIDA 202438 - VASSOURA 
DE PELO

R$ 14,00 R$ 70,00

7 5,00 UN 45048 - ESPONJA PARA 
LOUÇA

R$ 1,25 R$ 6,25

8 12,00 UN 2500 - BOM AR R$ 9,90 R$ 118,80

9 12,00 UN 185996 - ÁGUA 
SANITÁRIA

R$ 16,00 R$ 192,00

10 2,00 UN 101361 - BALDE 8LT R$ 5,90 R$ 11,80

11 6,00 PCT 181741 - SABãO EM 
BARRA 5X1

R$ 7,90 R$ 47,40

12 8,00 UN 52 - BOMBRIL R$ 1,50 R$ 12,00

13 12,00 UN 186936 - FLANELA R$ 2,90 R$ 34,80

14 12,00 UNID. 165489 - 
DESINFETANTE

R$ 7,50 R$ 90,00

15 12,00 UN 2912 - AJAX R$ 4,20 R$ 50,40

16 5,00 UN 11587 - SACO DE 
ALGODAO

R$ 6,00 R$ 30,00

17 4,00 UN 218554 - ESFREGÃO 
BRASIL NAYLON

R$ 10,70 R$ 42,80

VALOR TOTAL R$ 1.011,65

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

Jataí, 13 de abril de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA EMERGENCIAL (COVID – 19) - 
N° 08/2020

Proc. nº 13.512/2020

OBJETO: Declara dispensável a realização de procedimento 
licitatório para contratação emergencial de empresa para 
fornecimento de gêneros alimentícios em geral destinados aos 
alunos da rede pública do município de Jataí - GO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, tendo em base o DECRETO ESTADUAL Nº 9.633 de 13 
de Março de 2020 e o DECRETO MUNICIPAL Nº 3.688 de 29 
de março de 2020.

CONSIDERANDO que as atividades educacionais em todas 
as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino 
pública e privada estão suspensas devido a decretação 
de situação de emergência na saúde pública do estado 
de Goiás em razão da disseminação do novo Corona vírus 
(2019-nCoV), necessário se faz a aquisição, através de 
dispensa emergencial de licitação, para atender em caráter 
de urgência o direito à alimentação a todos os estudantes 
atendidos nas escolas públicas;

CONSIDERANDO que o artigo 6º da Constituição Federal 
estabelece que a alimentação é um direito social, é dever 
do poder público adotar políticas e ações necessárias para 
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional 
da população, conforme dispõe a Lei nº 11346 de 15 de 
setembro de 2006;

CONSIDERANDO que a Lei nº 13.987 de 07 de abril de 2020 
autoriza em caráter excepcional a distribuição de gêneros 
alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis 
dos estudantes das escolas públicas de educação básica, 
durante o período de suspensão das aulas em razão de 
situação de emergência ou calamidade pública; 
CONSIDERANDO que os itens a serem adquiridos serão 
arroz, biscoito tipo rosquinha de coco, feijão carioca, 
macarrão parafuso e óleo de soja e que os mesmos irão 
compor Kit’s que serão distribuídos aos 10.476 alunos 
matriculados nas 42 unidades de ensino da rede pública 
municipal de educação de Jataí – GO;

CONSIDERANDO que a entrega dos itens supramencionados 
será realizada de forma integral e imediata mediante ordem 
de fornecimento, sendo dispensável, portanto, o termo 
de contrato, conforme estabelece o artigo 62, § 4o da Lei 
8666/93. 

CONSIDERANDO que o valor da proposta apresentado pela 
empresa ROSALINA MARIA DE MOARES SOUZA, inscrita no 
CNPJ: 14.161.820/0001-70 perfaz o valor total de R$ 248.631,00 
(duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e um reais) e 
que todos os valores unitários também foram os de menor valor e 
maior vantajosidade para o município de Jataí, dentre as três 
expostas no processo, conforme tabela abaixo:



Ano 8 | 1689ª Edição | Vigência: 29/04/2020 PAG. 11DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

Item Qnt. Unid. Descrição Marca Valor Unit. Valor total

1 8500 Unid. Arroz Panelão 14,50 123.250,00

2 4800 Unid. Biscoito tipo rosquinha de coco Adoralle/Supremo 4,99 23.952,00

3 7500 Unid. Feijão carioca MC 6,95 52.125,00

4 4000 Unid. Macarrão parafuso Califórnia 2,99 11.960,00

5 9600 Unid. Óleo de soja Comigo 3,89 37.344,00

CONSIDERANDO que os quantitativos acima apurados 
correspondem á mera expectativa de consumo, não estando 
à administração municipal obrigada a adquirir todos os 
itens contratados.

CONSIDERANDO que a Diretoria de Contabilidade certificou 
a existência de crédito orçamentário suficiente para fazer 
face a despesa com a aquisição em questão e que a Diretoria 
de Tesouraria certificou a reserva financeira do mesmo e 
que os recursos orçamentários serão provenientes do FNDE 
– PNAE.

CONSIDERANDO que a contratação direta também se 
mostra possível quando a situação de emergência decorre 
da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da 
má gestão dos recursos púbicos. O art. 24, inciso IV, da 
Lei 8.666/1993 não distingue a emergência resultante do 
imprevisível daquela resultante da incúria ou da inércia 
administrativa, sendo cabível em ambas as hipóteses, a 
contratação direta, desde que devidamente caracterizada 
a urgência de atendimento a situação que possa ocasionar 
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares. (Acórdão 1122/2017 Plenário, Auditoria, 
Relator Ministro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações 
e Contrato nº 324 TCU).

RATIFICA:

1)Tendo em vista o disposto no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93 
RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa 
ROSALINA MARIA DE MOARES SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.161.820/0001-70, sediada à Rua José Pereira Rezende, nº 384, 
Centro. 
2)Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO o processo 
administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: contratação 
emergencial de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios 
em geral destinados aos alunos da rede pública do município de 
Jataí – GO.
3)A dispensa emergencial terá o valor global de R$ 248.631,00 
(duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e trinta e um reais).
4)Seja a presente declaração de Dispensa de Licitação publicada 
nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da legislação 
de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 17 dias do 
mês de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal de Jataí

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
04/2020
Proc. nº 12.490/2020

OBJETO: Declara inexigível a realização de procedimento 
licitatório para  contratar diretamente a prestação dos serviços 
públicos de fornecimento de telefonia móvel para a prefeitura 
Municipal de Jataí – GO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
caput Art. 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, 
e suas modificações posteriores;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí 
pretende contratar diretamente a prestação dos serviços 
públicos de fornecimento de telefonia e internet, nos 
termos do artigo 25, da Lei nº 8.666/93.

CONSIDERANDO a contratação justifica-se devido 
à natureza essencial dos serviços, propiciando o 
fornecimento de telefonia móvel para diversas secretarias 
e superintendências, imprescindíveis ao funcionamento 
da Prefeitura, 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 caput artigo 25, 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 caput 
do Artigo 25 a 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:

RATIFICA:

1)Tendo em vista o disposto no caput artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93 
RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da 
concessionária OI S/A, inscrita no CNPJ de nº 76.535.764/0328-51.
2)Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO o processo 
administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: prestação dos 
serviços públicos de fornecimento de telefonia móvel, 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 
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Públicos
3)Valor estimado da contratação: 13.920,17 (treze mil novecentos 
e vinte reais e dezessete centavos). 
4)Seja a presente declaração de Inexigibilidade de Licitação 
publicada nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da 
legislação de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 24 dias do 
mês de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
05/2020
Proc. nº 12.491/2020

OBJETO: Declara inexigível a realização de procedimento 
licitatório para  contratar diretamente a prestação dos serviços 
públicos de fornecimento de telefonia e internet para a prefeitura 
Municipal de Jataí – GO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do 
caput Art. 25, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, 
e suas modificações posteriores;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí 
pretende contratar diretamente a prestação dos serviços 
públicos de fornecimento de telefonia e internet, nos 
termos do artigo 25, 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 
secretarias e superintendências, imprescindíveis ao 
funcionamento da Prefeitura, 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 caput artigo 25, 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 caput 
do Artigo 25 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:

RATIFICA:

1)Tendo em vista o disposto no caput artigo 25, da Lei nº 8.666/93 
RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a contratação da 
concessionária OI S/A, inscrita no CNPJ de nº 76.535.764/0328-51.
2)Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO o processo 
administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: prestação dos 
serviços públicos de fornecimento de telefonia e internet, 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
3)Valor estimado da contratação: 316.649,06 (trezentos e dezesseis 
mil seiscentos e quarenta e nove reais e seis centavos). 
4)Seja a presente declaração de Inexigibilidade de Licitação 
publicada nos órgãos oficiais em conformidade com exigências da 
legislação de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 24 dias do 
mês de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
06/2020

OBJETO: Declara inexigível a realização de procedimento licitatório 
para contratação da concessionária SANEAGO – SANEAMENTO DE 
GOIÁS S.A para prestar serviços de saneamento básico (água e 
esgoto) para o PROCON Municipal de Jataí. 

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado 
de Goiás, no uso de suas atribuições legais e, especialmente 
nos termos do Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1.993, e suas modificações posteriores;

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Defesa do 
Consumidor pretende contratar diretamente a prestação 
dos serviços públicos de fornecimento de saneamento 
básico (água e esgoto) para o PROCON, 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 
saneamento básico (água e esgoto) para o PROCON, 
imprescindíveis ao funcionamento desta Secretaria, visto 
ainda que a empresa SANEAGO – SANEAMENTO DE GOIÁS 
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 caput artigo 25, da Lei 
nº 8.666/93;
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CONSIDERANDO os preços cobrados pelas empresas 
encontram-se justificados, porquanto são tabelados, 
tratando-se, pois, de condições uniformes e indiscutíveis de 
contratação.

CONSIDERANDO que a previsão legal contida no caput 
do Artigo 25 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 inexigível a licitação para contratação direta da 
SANEAGO – SANEAMENTO DE GOIÁS S.A, inscrita no CNPJ: 
01.616.929/0001-02, para fornecimento de saneamento 
básico (água e esgoto) para o PROCON, 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: 1.080,00 (mil e 
oitenta reais).

Jataí - GO, 24 de abril de 2020.

Mauro Sérgio Mota de Souza
Diretor Executivo do Procon de Jataí

Gestor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2020.
Proc. 657/2020

“DECLARA IMEXÍVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
TELEFÔNICO DA SEDE PRÓPRIA DO JATAÍ-PREVI”.

O Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Jataí, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e especialmente nos termos do inciso II 
do Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 
1.993, e suas modificações posteriores;
Considerando a previsão legal do artigo 25 “caput” da Lei 
de Licitações, a inexigibilidade a licitação quando houver 
inviabilidade de competição;
Considerando que a empresa Oi/SA, é a única empresa de 
telefonia que oferece os serviços de ramais, nos termos 
do Art. 2º, VII, da Resolução ANATEL nº 66/1998, sobre 
a (DDR) Discagem Direta a Ramal, cujo o processo de 
estabelecimento de chamadas em que o usuário externo 
do serviço telefônico tem acesso direto aos ramais de 
uma Central Privativa de Comutação Telefônica, e estes, 
necessário para o bom desempenho das atividades do Jatai-
Previ;
Considerando a necessidade que o Fundo Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Jataí tem em 
comunicar-se com os segurados e outras instituições afins.

DECLARA:

Artigo 1º - Fica declarada a inexigibilidade de licitação para 
contratação de serviço de telefonia.

Artigo 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação 
da empresa OI/SA inscrita no CNPJ nº. 76.535.764/0328-
51, com endereço na Rodovia BR 153, S/N, Km 06, Vila 
Redenção, Goiânia-GO.

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

Jataí, 21 de abril de 2020

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

ALTAMIRO MOREIRA DE SOUSA
Diretor Executivo

Decreto RH nº 024/2017


