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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2019

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
avisa a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, tendo 
por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, visando à futura execução 
dos serviços de serralheria diversos, com fornecimento de 
materiais, para manutenção e adequações de prédios públicos, a 
serem executados sob demanda, conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 08/07/2019 - 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

Letícia Franco de O. Silva
Pregoeira

DECISÃO

Processo nº 22950/2019.
Pregão nº 157/2018. 
Ata de Registro nº 36170/2018
Assunto: Solicitação de desistência pela empresa IBEX COMERCIAL 
DE ALIMENTOS LTDA ME.

Constam dos presentes, que a empresa IBEX COMERCIAL DE 
ALIMENTOS LTDA ME trouxe a conhecimento da administração, 
que está com problemas na importação e comercialização dos itens 
14 e 16 do Pregão nº 0157/2018, Neocate LCP e Neocate Advance, 
impossibilitando a empresa de efetuar a entrega dos mesmos, 
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.

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 
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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 do itens 14 e 16 do Pregão Presencial nº 
157/2018, Ata de Registro nº 36170/2018, todavia, com aplicação 
de multa de 20% sobre o valor total do item solicitado, nos termos 
do item 12.1.3 do Edital, a empresa deverá ser sancionada pela 
sua inexecução contratual, totalizando R$ 12.312,00 (Doze 
mil,trezentos e doze reais).

Após o trânsito em julgado desta decisão, 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. Ato contínuo, determino a convocação 
da segunda colocada, classificada para os referidos itens, para caso 
queira, manifeste interesse em fornecer o item pretendido pela 
administração.

Intime-se.
Publique-se.  

Jataí, 24 de junho de 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JR. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA 
PÚBLICA 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
007/2019 

Processo nº 17788/2019
Fonte De Recursos: 08.845.2839.9.030-3.3.50.43.00 – emenda 
parlamentar nº 55/2018
Total de Recursos: R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e 
quatrocentos reais)
Objeto: parceria para a consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco, com repasses a serem realizados num total 
de R$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais), 
com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e 
o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela 
Entidade, que inclui o atendimento a pessoas de ambos os sexos, 
com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, 
com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla, nos 
diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência 
social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos 
e seus familiares.
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Justificativa: os arranjos institucionais devem propiciar uma 
atuação colaborativa entre Administração Pública e sociedade civil, 
ampliando o alcance, a diversidade e a capilaridade das políticas 
públicas, diante da enorme complexidade dos problemas sociais, 
especialmente no que diz respeito às populações vulneráveis. Sob 
essa ótica, tem-se que, conforme consta do Plano de Trabalho, 
o Sindicato Rural de Jataí desde o ano de 2011 desenvolve em 
nosso Município de Jataí o Programa de Equoterapia que tem 
como objetivo promover o processo de desenvolvimento para 
reabilitação, socialização e reinserção social das pessoas atendidas 
visando a melhora da qualidade de vida dos praticantes e seus 
familiares, por meio de serviços terapêuticos com cavalos, as 
pessoas, de ambos os sexos, com deficiências físicas ou mentais e/
ou com necessidades especiais.

Fundamento legal: Artigo 29 caput e art. 31, inciso II da Lei Federal 
nº 13.019/2014 e suas alterações e Emenda Modificativa ao 
Orçamento nº 55/2018

Publicação: Conforme art. 32 §1º da Lei 13.019/2014 e §2º: Abre o 
prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação para impugnação 
a esta justificativa
Concedente: Prefeitura Municipal de Jataí
CNPJ: 01.165.729.0001-80
Proponente: Sindicato Rural de Jataí
CNPJ: 02.252.104/0001-19
Autorização Proc nº: 17788/2019

Publique-se:

Jataí-GO, 25 de junho de 2019.

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

    
O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE JATAÍ – GO, 
por meio do Sr. ANTONIO MANETTA NETO, Superintendente de 
Licitações e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LO 
EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
     
1. Segundo o que se verifica, a empresa FAST COMÉRCIO – EIRELI, 
inscrita no CNPJ: 30.437.082/0001-05, não compareceu para 
assinatura do contrato nº 116/2019 mesmo após a emissão da 
ordem de convocação para assinatura publicada no Diário Oficial 
do Município do dia 10 de junho de 2019.

2.    Logo, a conduta da empresa pode ser tipificada no artigo 81 da 
Lei nº 8.666/93, e também com pena prevista no Artigo 7º da Lei 
10.520/2002, ante a não assinatura do contrato e retardamento 
de sua execução. Assim, ante a gravidade da conduta, que vem 
retardando a execução das atividades da Secretaria de Educação, 
as penalidades previstas no contrato que poderão ser adotadas 
são: multa de 20% (vinte por cento) do valor da proposta, sem 
prejuízo da pena de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme 
cláusula nona, “c” do referido contrato.

2. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável de 
24 (vinte e quatro) horas para regularizar a entrega do contrato 
acima descrito, sob pena de aplicação da penalidades previstas; 

Estabelece também um prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis para que a empresa se manifeste, respeitado os princípios 
da ampla defesa e contraditório, sob pena de serem tomadas as 
medidas legais cabíveis ao caso, nos termos da Lei nº 8.666/1993 
e 10.520/2002.

Portanto, 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. 

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

Respeitosamente.

Jataí, 25 de junho de 2018.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

Processo nº 17191/2019.
Interessado: ROSALINA MARIA DE  MORAES E SOUZA
Pregão Presencial nº 159/2018.

DESPACHO

Veio a conhecimento desta Secretaria, a solicitação de troca de 
marca dos seguintes Itens:

Item 142 - Sabão em pó 1 kg, Composição Tensoativo anionico, 
alcalinizante, seguestrante, carga, coadjuvantes, branqueador 
optico, corante, enzimas, agente antirredepositante, fragrancia e 
agua. Composição ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio 
contém tensoativo                                                                                                                                                             
, todos de 1ª qualidade, embalagens intactas, deverão constar data 
da fabricação, validade e número do lote do produto Validade 
mínima de 06 meses na data da entrega, da marca BLUE para a 
marca URCA , sem qualquer alteração de qualidade e sem qualquer 
prejuízo para este órgão.

O pedido formulado pela referida empresa apresenta os 
documentos comprovadores para suas pretensões, logo, aparenta 
justificada a solicitação de troca de marca.

Ademais, o pedido acima foi aceito conforme documento emitido 
pela Sra. Pâmella Maia Costa Rezende, que avaliou e avalizou a 
possibilidade financeira, econômica e viabilidade técnica do pedido 
de troca de marca.
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Assim sendo, visto a espera dos pacientes na rede municipal 
de saúde, opinamos pela concessão do prazo de 05 (cinco) dias 
corridos para que a empresa regularize a situação perante a 
administração, sob pena de ser penalizada com multa diária sobre 
o prazo acima estipulado.

Portanto, defiro o pedido na forma apresentada, com a concessão 
do prazo de 5 (cinco) dias corridos para regularização da situação 
de entrega.

  
Jataí, 24 de junho de 2019.

Luiz Carlos Bandeira Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.249/2019
Gestor do FMS

Superintendência de Comunicação


