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5.1.4 O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
5.1.5 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observadas a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de 
clausulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  
6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos e local para entrega, bem como recebimento do objeto, as obrigações 
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, Anexo II do Edital. 
 
7. DO PAGAMENTO  
7.1. O pagamento referente ao fornecimento dos produtos será efetuado até o 30° (trigésimo) dia útil depois de apresentada a nota 
fiscal, devidamente atestada pela comissão competente. Para fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões 
negativas de débito relativas ao FGTS e INSS, sendo que as mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data 
de emissão das respectivas Notas Fiscais.  
7.2. Na ocorrência de rejeição da (s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento passará a ser 
contado a partir da data da sua reapresentação.  
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que 
isso gere direito à alteração de preços ou à compensação financeira.  
7.4. O Fundo Municipal de Saúde do Município de Alexania- Goiás reserva-se o direito de recusar ao pagamento se, no ato da 
atestação, os medicamentos não estiverem de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
8. DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO EMPENHO  
8.1. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compras ou outro instrumento hábil, conforme art. 62 da Lei nº 8.666/93.  
8.1.1 A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, conforme a necessidade, pelo Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde.  
8.1.2 A emissão do empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será igualmente autorizado pelo Gestor do Fundo 
Municipal de Saúde. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. Fica eleito o foro de ALEXANIA-GO para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.  
9.2 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em 
ordem, vai assinada pelas partes. 
 
Alexânia, 26 de Março de 2020. 
 
MÁRCIO PEREIRA BRAGA 
Gestor do Fundo Municipal de Saúde De Alexânia 
 
MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 
Fornecedor Registrado 
 
IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 
Fornecedor Registrado 
 
NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA  
Fornecedor Registrado  
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EDITAL DERETIFICAÇÃOCOM ALTERAÇÃO DADATA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVASDOCONCURSO PÚBLICO N.º 
001/2020 – ADIAMENTO DATA FUTURA 

 
EDITAL DERETIFICAÇÃOCOM ALTERAÇÃO DADATA PARA REALIZAÇÃO DAS PROVASDOCONCURSO 
PÚBLICO N.º 001/2020 – ADIAMENTO DATA FUTURA 

 
Considerando a elevada capacidade de difusão do coronavírus (COVID-19), vírus altamente patogênico e dotado de grande potencial 
de disseminação; 
 
Considerando o fato de a Organização Mundial de Saúde já ter alçado a patologia ao patamar de “pandemia”; 

 
Considerando que a Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 
Considerando o receio de a letargia na adoção de medidas urgentes para conter a propagação do vírus acarretar risco de colapsar os sistemas público 

e privado de saúde, haja vista a limitação de leitos hospitalares disponíveis ao atendimento da população eventualmente infectada; 
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Considerando que a realização de Concurso Público pode resultar na aglomeração de pessoas; 

 
Considerando o DECRETO Nº 9.638, DE 20 DE MARÇO DE 2020e POSTERIORES, do Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos 

Caiado, que dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas temporárias e emergenciais de 

prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como sobre recomendações no setor privado estadual; 

 
Considerando o Decreto Municipal Nº 669, de 16 de março de 2020, que declara SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em saúde Pública no 
Município de Aparecida do Rio Doce – GO. 

 
Considerando, enfim, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, 

visando à segurança e bem estar de todos, como medida preventiva no combate ao avanço do surto do novo coronavírus (COVID-19); 

 
A Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce, Estado de Goiás, em conjunto com a empresa organizadora do certame, e em observância das 

recomendações dos órgãos competentes, RESOLVE tornar pública a Retificação Parcial do Edital de Concurso Público n.º 001/2020, de 13 de janeiro 

de 2020, publicado na imprensa local e na sede da Prefeitura, RETIFICANDO, o item5.1 – Das Normas, que passa a ter a seguinte redação: 

 
5.1- LOCAL - DIA -As provas objetivas (escritas) serão realizadas na cidade de Aparecida do Rio Doce/GOna dataa ser definida 
posteriormente e tal data será divulgada por meio de Edital próprio, nos horários descritos abaixo, em locais a serem divulgados por 
meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por meio de jornal com circulação no município e do 
sitewww.consesp.com.br, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

 
Em razão da presente retificação, necessário ainda aRETIFICAÇÃO do ANEXO III – CRONOGRAMA, que passa a ter a seguinte redação: 

 
ANEXO III  
CRONOGRAMA  
 
EVENTO DATA 

Divulgação do Edital de Abertura do Concurso Público 13/01/2020 

Período de Inscrições 17/02/2020 a 22/03/2020 

Solicitação de Isenção da taxa de inscrição 17 a 19/02/2020 

Resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 06/03/2020 

Recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor do pagamento da taxa de inscrição 09 a 13/03/2020 

Resultado do recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do valor de pagamento da taxa de inscrição 17/03/2020 

Último dia para pagamento do boleto referente à inscrição e envio dos laudos médicos da pessoa com deficiência 23/03/2020 

Homologação das inscrições e Convocação para as Provas Objetivas 09/04/2020 

Recurso contra o indeferimento da homologação das inscrições 13 a 17/04/2020 

Resultado do recurso contra o indeferimento da homologação das inscrições 20/04/2020 

Data de aplicação das Provas Objetivas DATA A SER DIVULGADA 

Divulgação do Gabarito Oficial e das Provas, no site Data a ser divulgada 

Prazo para interposição de recursos referente questões da prova e gabarito Data a ser divulgada 

Divulgação das respostas aos recursos referentes questões da prova e gabarito Data a ser divulgada 

Divulgação do resultado preliminar do Concurso Público (provas objetivas, peça jurídica, discursivas, títulos e imagem das fo lhas de respostas) Data a ser divulgada 

Interposição de recursos sobre o resultado do Concurso Público Data a ser divulgada 

Divulgação das respostas aos recursos referentes ao resultado do Concurso Público Data a ser divulgada 

Publicação da Classificação Final do Concurso Público Data a ser divulgada 

Homologação do Resultado Final do Concurso Público Data a ser divulgada 

 
Frise-se ainda o item 1.2 do Edital que estabelece: “é de responsabilidade exclusiva do candidato acompanharas publicações de 
TODOS os atos, editais, resultados, convocações e comunicados referentes a este Concurso Público/Processo Seletivo. Até o 
resultado final o candidato deve acompanhar as publicações no site www.consesp.com.bre a partir de então, as publicações serão 
feitas exclusivamente pelo órgão realizador em seus órgãos oficiais de publicação, além de afixação em seus átrios.” 
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
Aparecida do Rio Doce/GO, 26 de março de 2020.  
 
FRANCISCA ABADIA DE RESENDE 
Prefeita 

Publicado por:  
Pedro Henrique Moreira de Lima  

Código Identificador:CD216793 

 
ESTADO DE GOIÁS 

MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLÂNDIA 

DISPENSA LICITAÇÃO Nº 097/2020 
 
ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 097/2020 

 
“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIÁRIOSOFICIAIS DA UNIÃO.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROLÂNDIA, 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; 
CONSIDERANDO que o presente que a contratação será de suma importância. 
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