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DECRETO Nº 148, DE 14 DE MARÇO DE 2013

“Revoga o Decreto nº 936 de 01 de julho de 2004 e regulamenta a forma 
de remuneração dos servidores ocupantes do cargo de Fiscal de Trânsito 
e Transporte.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, no uso de suas atribuições legais, com 
fulcro nos artigos 186-A a 186-L, da Lei 1.400/90, acrescentados pela Lei nº 
2.389 de 20 de dezembro de 2002 e demais disposições aplicáveis;

CONSIDERANDO  a necessidade de atualizar as normas aplicáveis aos 
Fiscais de Trânsito e Transporte, do Município de Jataí;  e, 
  
CONSIDERANDO ainda a necessidade de estabelecer regras claras quanto 
a Carga Horária, Remuneração e Adicional de Produtividade;

DECRETA:

Art. 1º- A remuneração do Fiscal de Trânsito e Transporte é constituída 
do vencimento básico, do adicional de produtividade e das vantagens 
pessoais do servidor, conforme previsto no Estatuo do Servidor Público 
Municipal e outras Leis pertinentes;.

Parágrafo único – O adicional de produtividade integra os vencimentos do 
Fiscal de Trânsito e Transporte para todos os efeitos, inclusive para fins de 
férias anuais, 13º salário, licença prêmio e demais licenças remuneradas 
e aposentadoria. 
Art. 2º - O vencimento básico do Fiscal de Trânsito e Transporte é o 
estabelecido na Lei nº 1.722 de 25 de março de 1994 – Plano de Cargos e 
Salários – e alterações posteriores. 

Art. 3º - A carga horária do Fiscal de Trânsito e Transporte será de 160 
(cento e sessenta) horas mensais, podendo a escala de serviço determinar 
que essas horas sejam cumpridas em quaisquer dias, sem exceção, tanto 
em horários diurnos quanto noturnos.
§1º – Não se considera extraordinário ou noturno para os efeitos legais, o 
trabalho realizado nos termos deste artigo.
§2º – O período de trabalho do Fiscal de Trânsito e Transporte não poderá 
ser superior a 12 (doze) horas consecutivas, salvo por caso fortuito ou 
força maior.

§3º - A carga horária só será computada nos dias e horários efetivamente 
trabalhados.
§4 – O Fiscal de Trânsito e Transporte não terá direito a qualquer dispensa 
ao serviço antes de completada as 160 (cento e sessenta) horas.

§5º - O Superintendente Municipal de Trânsito ou o Coordenador do 
Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito poderá, à pedido do 
Fiscal de Trânsito e Transporte, conceder-lhe os dias de folga solicitados, 
abonando-lhe à falta e concedendo-lhe o ponto-dia correspondente desde 
que obedecido o disposto no artigo 18 deste Decreto.
§6º - As folgas acumuladas até a publicação deste Decreto permanecem 
válidas e podem ser gozadas pelo Fiscal de Trânsito e Transporte desde 
que respeitem o interesse da Administração.   

Art. 4º - Para fazer jus ao vencimento básico mais o adicional de 
produtividade integrais, o Fiscal de Trânsito e Transporte deverá obter, no 
mínimo, 1200 (mil e duzentos) pontos no mês. 

Art. 5º - Para fazer jus ao vencimento básico integral o Fiscal de Trânsito 
e Transporte deverá obter, no mínimo, 500 (quinhentos) pontos no mês.

Parágrafo único – O Fiscal de Trânsito e Transporte que não atingir 
a pontuação estabelecida neste artigo terá perda de vencimento na 
proporção dos pontos obtidos inferiores a 500 (quinhentos) pontos.

Art. 6º - A partir dos 501 (quinhentos e um) pontos o Fiscal de Trânsito 
e Transporte começará a fazer jus ao adicional de produtividade na 
proporção da pontuação obtida no mês.

§1º - O adicional de produtividade fica limitado a 300% (trezentos por 
cento) sob o vencimento base do Fiscal de Trânsito e Transporte.

§2º - Para fins de calculo do adicional de produtividade, 01 (um) ponto 
equivale a 0,3334% (zero vírgula três mil, trezentos e trinta e quatro por 
cento) do salário base do Fiscal de Trânsito e Transporte.

§3º - A remuneração do Fiscal de Trânsito e Transporte terá como fórmula 
a “Remuneração = Salário base x Quantidade de pontos obtidos x 0,3334 
%”. Observado o disposto no caput deste artigo.

Art. 7º - O Fiscal de Trânsito e Transporte que atingir os 1200 (mil e 
duzentos) pontos antes do término das 160 (centos e sessenta) horas de 
trabalho mensal fica obrigado a permanecer no trabalho até completar o 
período restante.

§1º – As horas trabalhadas pelo Fiscal de Trânsito e Transporte superiores 
as 160 (centos e sessenta) gerarão períodos de dispensa ao servidor.

§2º - A Administração marcará as datas e os horários em que o Fiscal de 
Trânsito e Transporte gozará a dispensa, sendo-lhe concedido o ponto dia 
correspondente acrescido de 30 (trinta) pontos.

Art. 8º - O Fiscal de Trânsito e Transporte em gozo de férias e licenças 
remuneradas terá direito ao salário base com o adicional de produtividade 
calculado pela média dos valores percebidos nos últimos seis meses.

Parágrafo único – Se o Fiscal de Trânsito e Transporte, no uso de seus 
direitos previstos neste artigo não tiver seis meses de percepção adicional, 
a média será dos meses efetivamente percebidos. 

Art. 9º - O Fiscal de Trânsito e Transporte que em virtude de problemas de 
saúde fique impossibilitado para qualquer tipo de trabalho por período 
igual ou superior a trinta dias, devidamente atestado por perícia médica 
terá direito ao salário base com o adicional de produtividade calculado 
pela média dos valores percebidos nos últimos doze meses. 

§1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se também ao Fiscal de 
Trânsito e Transporte que virtude de problemas de saúde, por período 
igual ou superior a trinta dias e mediante recomendações médicas passe 
a exercer serviços interno-administrativos ou outras atividades atípicas à 
fiscalização de trânsito em quaisquer órgãos da Administração Municipal.

§2º - Se o Fiscal de Trânsito e Transporte, no uso de seus direitos previstos 
neste artigo não tiver doze meses de percepção adicional, a média será 
dos meses efetivamente percebidos.

Art. 10 - O ponto-dia do Fiscal de Trânsito e Transporte será de 30 (trinta) 
pontos compreendendo:
I - O desenvolvimento de atividades de fiscalização de trânsito nas zonas 
urbana e rural, distritos e povoados sob circunscrição da SMT.
II - Fiscalização, operação e controle geral das áreas de estacionamento 
comum, de carga, de descarga e rotativo.
III - Orientações aos motoristas, pedestres e as pessoas físicas e jurídicas 
que exploram atividade de transporte de cargas e passageiros.
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IV - Aplicação de medidas administrativas relativas às infrações de trânsito 
previstas no CTB e legislações extravagantes, exceto remoção.
V - Realização de serviços internos que sejam privativos do Fiscal de Trânsito 
e Transporte e indispensável ao exercício da atividade de fiscalização. Esses 
serviços devem perdurar apenas pelo tempo estritamente necessário
VI - Abastecimento, troca de óleo e manutenção da viatura que esteja sob 
a responsabilidade do Fiscal de Trânsito e Transporte.
VII - Participação em confraternizações, atividades físicas e demais eventos 
que substituam o expediente normal da SMT.

Parágrafo único – O Fiscal de Trânsito e Transporte terá direito ao ponto-
dia nos dias efetivamente trabalhados e nos dias em que não houver 
expediente, salvo os sábados e os domingos onde o Fiscal de Trânsito e 
Transporte só obterá a pontuação se realmente trabalhar. 

Art. 11 - O adicional de produtividade será calculado mensalmente de 
acordo com as atividades realizadas pelo Fiscal de Trânsito e Transporte de 
acordo as tabelas de atividades constantes do anexo I e II deste Decreto.

Art. 12 - O Fiscal de Trânsito e Transporte sofrerá deduções em sua 
pontuação em casos de:
I - Auto de Infração anulado em virtude de erros no preenchimento, salvo 
aqueles que forem substituídas por outros, feitas as devidas correções.

II - Cometimento de Infração de Trânsito durante o serviço.

III - Atrasos injustificados ou reincidentes ao serviço, sem prejuízo das 
demais sansões administrativas cabíveis.
IV - Saídas anteriores ao termino do expediente, salvo as autorizadas pelo 
Superintendente Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis. 
V - Falta ao serviço, sem prejuízo das demais sansões administrativas 
cabíveis.
VI - Atrasos injustificados a cursos, palestras e reuniões, sem prejuízo das 
demais sansões administrativas cabíveis.
VII - Ausência injustificada em cursos, palestras e reuniões, sem prejuízo 
das demais sansões administrativas cabíveis.
VIII - Realização de atividades particulares durante o expediente, sem 
prejuízo das demais sansões administrativas cabíveis.
IX - Utilização de computadores, veículos e demais equipamentos da SMT 
para fins particulares, salvo aqueles expressamente autorizados pelo 
Superintendente Municipal de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis.
X - Recusa injustificada a realização de tarefa determinada pelo 
Superintendente Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis.
XI - Não cumprimento ou cumprimento de forma precária de atividades 
constantes de programação elaborada pelo Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis.
XII - Mau uso de viaturas que estejam sob responsabilidade do Fiscal de 
Trânsito e Transporte, sem prejuízo das demais sansões administrativas 
cabíveis.
XII - Agir com imprudência ou negligencia durante a realização de qualquer 
atividade, sem prejuízo das demais sansões administrativas cabíveis.
XIII – Permutar serviço sem autorização do Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis. 
XIV - Má utilização do uniforme, sem prejuízo das demais sansões 
administrativas cabíveis.
XV - Atraso na entrega de Autos de Infração que torne impossível seu 
cadastramento, sem prejuízo das demais sansões administrativas cabíveis.
XVI - Atraso na entrega de relatório semanal de atividades.

§1º – O valor da dedução da pontuação para cada caso mencionado neste 
artigo está descrita no anexo III deste Decreto.

§2º - Considera-se mau uso das viaturas: 
I - A falta de abastecimento. 
II - A falta de atenção com a troca de óleo.
III - A falta de atenção com o sistema elétrico.
IV - A falta de zelo com a limpeza da viatura.
V - As avarias que apontem como causa a negligencia, a imprudência ou a 
imperícia do condutor.
 
§3º – Durante a realização de cheque-list as alterações constatadas serão 
atribuídas ao ultimo condutor que utilizou a viatura e não realizou ou não 
apontou tais alterações em seu cheque-list.

§4º - Considera-se má utilização do uniforme a utilização do mesmo de 
forma diversa da padronizada pelo Coordenador do Departamento de 
Fiscalização e Estatística de Trânsito, sendo vedado ao Fiscal de Trânsito e 
Transporte, durante o serviço:
I – Usar barba, salvo o bigode.
II – Usar brinco, se do sexo masculino.
III – Usar cabelo grande, se do sexo masculino.
IV – Usar cabelo solto, se do sexo feminino.
V – Usar no uniforme, objetos ou acessórios não autorizados pelo 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito.

Art. 13 – O Fiscal de Trânsito e Transporte designado para cargo de 
assessoramento técnico e função de confiança fará jus ao maior adicional 
de produtividade, respeitado o disposto no art. 37, XVI da CF.

Art. 14 - O Fiscal de Trânsito e Transporte que, no interesse da SMT, for 
designado para o exercício de serviços administrativos ou qualquer outro 
atípico à fiscalização fará jus ao maior adicional de produtividade.

Art. 15 – Entende-se por “Tarefa Especial” aquela determinada de 
forma expressa e escrita pelo Superintendente Municipal de Trânsito ou 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito, 
que não constem dos itens descritos nos anexos I e II deste Decreto.

Art. 16 O Fiscal de Trânsito e Transporte deverá apresentar semanalmente 
relatório das atividades realizadas pelo mesmo até o 1º dia útil da semana 
subsequente.

Art. 17 - A aferição da pontuação obtida pelo Fiscal de Trânsito e 
Transporte será feita, mensalmente, pelo Coordenador do Departamento 
de Fiscalização e Estatística de Trânsito ou servidor por este determinado.

Art. 18 – O Fiscal de Trânsito e Transporte que se julgar prejudicado na 
avaliação do seu trabalho tem assegurado o direito de peticionar ao 
Superintendente Municipal de Trânsito para que este reveja o relatório 
de produtividade. Se os resultados forem favoráveis ao servidor, será 
considerado no mês subsequente.

Art. 19 - O desempenho e a consequente pontuação obtida pelo Fiscal 
de Trânsito e Transporte será critério preponderante para a concessão de 
dispensas, licenças remuneradas, escolha do período de férias e demais 
benefícios.

Art. 20 – Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.  

Art. 21 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, aos 14 
dias do mês de Março do ano de 2013.

RENI FRANCO GARCIA
Prefeito Municipal – em exercício 
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ANEXO I
Tabela de Pontuação Relativa ao Desempenho Regular de Fiscalização

Código Atividade Pontuação

01 Realização, mediante determinação do Superintendente Municipal de Trânsito ou 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito, de vistoria 
com emissão, por escrito, de parecer relativo à interdição de vias.

10

02 Elaboração, mediante determinação do Superintendente Municipal de Trânsito ou 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito, de parecer 
técnico relativo à implementação, retirada ou modificação de sinalização.

10

03 Realização de coleta de dados para fins estatísticos, mediante determinação do 
Superintendente Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento de 
Fiscalização e Estatística de Trânsito.

10

04 Realização em blitzes. 15

05 Participação em ações coordenadas de fiscalização com as Polícias e demais órgãos 
fiscalizadores do Município, do Estado ou da União.

15

06 Controle de trafego de veículos em cruzamento dotado de sinalização semafórica 
quando o semáforo estiver apresentando defeitos por tempo igual ou inferior a 
03h (três horas)

15 

Controle de trafego de veículos em cruzamento dotado de sinalização semafórica 
quando o semáforo estiver apresentando defeitos por tempo superior a 03h (três 
horas) consecutivas, comprovadas pela coordenação de departamento.

25

07 Realização de serviço de escolta ou batedor. 10

08 Controle de trafego de veículos durante a realização de obras ou implantação e 
manutenção da sinalização no local ou durante outros eventos por tempo igual ou 
inferior a 03h (três horas).

12

09 Controle de trafego de veículos durante a realização de obras ou implantação e 
manutenção da sinalização no local ou durante outros eventos por tempo superior 
a 03h (três horas) consecutivas, comprovadas pela coordenação de departamento.

22

10 Controle de trafego de veículos e fiscalização especial desenvolvida em frente de 
estabelecimento de ensino, mediante determinação do Superintendente Municipal 
de Trânsito ou Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de 
Trânsito

5

11 Lavratura de Auto de Infração feito por com a abordagem do condutor. 10

12 Lavratura de Auto de Infração feito nos termos do art. 280, §3º do CTB. 5

13 Lavratura de Termo de Remoção de Veículos. 5

14 Atendimento a ocorrências com a apresentação obrigatória das providências 
adotadas.

7

15 Realização de interdição ou sinalização de emergência em via 5

16 Realização de controle de pátio previsto em Escala de Serviço. 5

17 Permanência no serviço por tempo superior em uma hora ao determinado em 
Escala de Serviço.

5 por hora

18 Realização de fiscalização de taxista, mototaxistas, motofretistas, contêineres tira-
entulho, transporte escolar e transporte coletivo, com apresentação obrigatória de 
relatório específico da atividade.

15

19 Realização e controle da manutenção de viaturas que não estejam sob a 
responsabilidade do Fiscal de Trânsito, quando determinado pelo Superintendente 
Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento de Fiscalização e 
Estatística de Trânsito.

15

20 Lavratura de Boletins de Ocorrência de Acidentes de Trânsito 15

ANEXO II
Tabela de Pontuação Relativa ao Desempenho de outras Atividades

Código Atividade Pontuação

21 Entrega e retirada de notificações, ofícios e outros objetos. 5

22 Participação em processo judicial de interesse da SMT. 20

23 Participação, como perito, em processo administrativo 20

24 Participação como discente em cursos, palestras e reuniões. 5 por hora 

25 Participação como docente em cursos, palestras e seminários. 10 por hora 

26 Por participação em campanhas e projetos de Educação para o Trânsito. 15

27 Pela execução de tarefa especial determinada, de forma escrita, pelo 
Superintendente Municipal de Trânsito ou Coordenador do Departamento de 
Fiscalização e Estatística de Trânsito, devendo este documento ser anexado ao 
relatório semanal de atividades.

25

OBSERVAÇÃO: O Fiscal acumulará 5 pontos por cada local em que deixar ou retirar as correspondências ou 
objetos e não por unidade deixada ou retirada.

ANEXO III
Tabela de Dedução de Pontuação

Ocorrência Pontuação 
negativa

Auto de Infração feito por com a abordagem do condutor, anulado em virtude de erros no 
preenchimento.

10

Lavratura de Auto de Infração feito nos termos do art. 280, §3º do CTB. 5

Cometimento de Infração de Trânsito durante o serviço. 300

Atrasos injustificados ou reincidentes superiores a 5 minutos e inferiores a 15 minutos. 30

Atrasos injustificados ou reincidentes superiores a 15 minutos e inferiores a 30 minutos. 50

Atrasos injustificados ou reincidentes superiores a 30 minutos. 100

Saídas anteriores ao termino do expediente. 100

Falta ao serviço. 600

Atrasos injustificados a cursos, palestras e reuniões superiores a 5 minutos e inferiores a 15 
minutos.

30

Atrasos injustificados a cursos, palestras e reuniões superiores a 15 minutos e inferiores a 30 
minutos.

50

Atrasos injustificados a cursos, palestras e reuniões superiores a 30 minutos. 100

Ausência injustificada a cursos, palestras e reuniões. 200

Realização de atividades particulares durante o expediente. 100

Utilização de computadores, veículos e demais equipamentos da SMT para fins particulares. 200

Recusa injustificada a realização de tarefa determinada pelo Superintendente Municipal de 
Trânsito ou Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito.

300

Não cumprimento de atividades constantes de programação elaborada pelo Coordenador do 
Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito.

200

Permutar serviço sem autorização do Coordenador do Departamento de Fiscalização e 
Estatística de Trânsito

50

Cumprimento de forma precária de atividades constantes de programação elaborada pelo 
Coordenador do Departamento de Fiscalização e Estatística de Trânsito.

100

Mau uso de viaturas que estejam sob responsabilidade do Fiscal de Trânsito. 100

Agir com imprudência ou negligencia durante a realização de qualquer atividade. 100

Má utilização do uniforme. 50

Atraso na entrega de Autos de Infração que torne impossível seu cadastramento. 50

Atraso na entrega de relatório semanal de atividades. 10

___________________________________________________________

DECRETO Nº 162, DE 15 DE MARÇO DE 2013.

“Revoga decreto 1.300/2012, e altera os artigos 5º e 8º do Decreto nº 
058/2009 e dá outras providências.”

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

 DECRETA:
 Art. 1º - O art. 5º do Decreto nº 058/2009, de 02/01/2009, fica 
alterado, passando a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 5º - A diária para dentro do Estado, a ser concedida nos 
deslocamentos para localidades situadas no próprio Estado de Goiás, de 
acordo com o respectivo critério, terá o valor indicado nos seguintes níveis 
e classes:

 I – Nível I

a) Classe I – Prefeito 
 R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)
   
b) Vice Prefeito  
 R$290,00 (duzentos e noventa reais)

 II – Nível II

c) Classe II - Secretários, Superintendentes, Procurador Geral e 
Chefe de Gabinete
 R$ 180,00 (cento e oitenta reais)

 III – Nível III

d) Classe III – Servidores nomeados no símbolo CDS-2, e 
Procuradores Jurídicos efetivos
 R$ 120,00 (cento e vinte reais )
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 IV – Nível IV
Classe IV – Motoristas e Enfermeiros
R$ 90,00 (noventa  reais)
V – Nível V 

e) Classe V – Demais Servidores
 R$ 80,00 (oitenta reais)”

 Art. 2º - O art. 8º do Decreto nº 058/2009, de 02/01/2009, fica 
alterado, passando a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 8º - A diária para fora do Estado, a ser concedida nos 
deslocamentos para localidades situadas fora do território do Estado de 
Goiás, observado o respectivo critério, terá o valor indicado, nos seguintes 
níveis e classes:

 I – Nível I

a) Classe I – Prefeito
 R$ 600,00 (seiscentos reais)

b) Vice Prefeito
 R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

 II – Nível II

c) Classe II – Secretários, Superintendentes, Procurador Geral e 
Chefe de Gabinete

 R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)
 III – Nível III

d) Classe III – Servidores nomeados no símbolo CDS-2, e 
Procuradores Jurídicos efetivos

 R$ 205,00 (duzentos e cinco reais)

 IV – Nível IV

e) Classe IV – Motoristas
 R$ 205,00 (duzentos e cinco reais)

V – Nível V

f) Classe V – Demais Servidores
 R$ 205,00 (duzentos e cinco reais)

 Art. 3º - Os demais artigos do referido Decreto ficam 
integralmente ratificados.

 Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
  
 Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 15 dias do mês de Março do ano de 2013.

RENI FRANCO GARCIA
Prefeito Municipal – em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE  Nº  029/2013

O Município de Jataí, por meio do Presidente da  Comissão Permanente 
de Licitação, avisa a todos interessados que fará realizar licitação, na 
modalidade Convite, do tipo menor preço total, visando aquisição de 
materiais elétricos para manutenção da iluminação pública, conforme 

especificações constantes do Edital.
Abertura: 22/03/2013 – às 8:30h.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – Setor 
Santa Maria, Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone-fax Licitações: (64) 3632-8849/8841

JOÃO PEREIRA DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

___________________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE  Nº 030/2013

O Município de Jataí, por meio do Presidente da  Comissão Permanente 
de Licitação, avisa a todos interessados que fará realizar licitação, na 
modalidade Convite, do tipo menor preço total, visando a contratação de 
empresa especializada para  reforma Geral no imóvel localizado á Av. Rio 
Verde, nº 2.262, QD. 03, Lt. 14, Setor Samuel Graham, nesta cidade de 
Jatai/GO, antiga instalação do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos 
– GENARC, com execução mediante o regime de empreitada por preço 
global, conforme especificações no memorial descrito, orçamento e 
projetos, destinado, conforme especificações constantes do Edital.
Abertura: 22/03/2013 – às 10:00h.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – Setor 
Santa Maria, Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone-fax Licitações: (64) 3632-8849/8841

JOÃO PEREIRA DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria RH nº. 024-A/13, 18 de fevereiro de 2013

“Revoga disposição de servidor junto à JUSTIÇA FEDERAL – Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região”.

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

R E S O L V E:

I. Revogar disposição do servidor estatutário MICHEL RODRIGUES TOSTA, 
junto à JUSTIÇA FEDERAL – Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sem 
ônus para a origem, instituída pela Portaria RH nº 213/12 de 13/12/2012.

II. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2013.

HILDA HELENA DO PRADO
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

___________________________________________________________

Portaria RH nº. 024-B/13, de 18 de fevereiro de 2013.

“Coloca servidor à disposição do PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO - JUSTIÇA 
FEDERAL DE 1° GRAU - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JATAÍ-GO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e,
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CONSIDERANDO a solicitação do Juiz Federal e Diretor da Subseção 
Judiciária de Jataí-GO, Warney Paulo Nery Araujo, formulada por meio do 
Ofício nº. 005/2013 de 14 de fevereiro de 2013, 

R E S O L V E:

I. Colocar à disposição do PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO - JUSTIÇA 
FEDERAL DE 1° GRAU - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JATAÍ-GO, o servidor 
MICHEL RODRIGUES TOSTA, no período compreendido entre 19/02/2013 
a 31/12/2013, com ônus para a origem.

II. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2013.

HILDA HELENA DO PRADO
Chefe da Divisão de Recursos Humanos

HUMBERTO DE FREITAS MACHADO
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO  
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 82/2013

PROCESSO: 4502/2010
ASSUNTO: Auto de Infração nº 82/2013
CONTRIBUINTE: ROSANE FRANCISCA DA SILVA TEODORO

Considerando que o contribuinte acima identificado foi procurado pelo 
Setor de Fiscalização Tributária, e pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e encontra-se em local incerto e não sabido ;
Considerando que à Fazenda Pública cabe o dever de buscar todos os 
meios de possibilitar o exercício da ampla defesa;

RESOLVE:

Fica notificado o(a) contribuinte ROSANE FRANCISCA DA SILVA TEODORO, 
inscrita no CPF sob o nº 495.439.381-72, nos termos do § 2º do art. 220, 
da Lei nº 1.445 de 27/12/1990, com redação consolidada, que instituiu o 
Código Tributário Municipal, a fim de que não possa alegar ignorância dos 
fatos.

Por ter infringido a legislação tributária municipal o autuado fica intimado 
a recolher os valores abaixo, o qual deverá ser atualizado até o efetivo 
pagamento, ou se defender, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 
publicação do presente edital:

CREDITO TRIBUTÁRIO
(Cf. Auto de Infração n 82/13

VALOR DO DÉBITO

A. Inf –   Taxas R$ 234,94

Total R$ 234,94
(Duzentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos)

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos quinze dias 
do mês de março do ano de dois mil e treze (15/03/2013).

Adalto Barbosa de Magalhães
Chefe de Divisão

___________________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  Nº 75/2013

Processo  3019/2013
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO 257/2013

Interessado:      LEANDRO PEREIRA DA SILVA

 Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 
27.12.90, fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher 
aos cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da ciência desta notificação, a  importância de R$ 1.500,00 (Hum mil, 
quinhentos reais),a ser acrescida dos encargos legais, incidentes até a 
data do efetivo pagamento contados da consolidação do débito, ou dentro 
do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de Recursos 
Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário Municipal, conforme 
Decisão de nº 633/2013, que julgou procedente o Auto de Infração de nº 
633/2013, conseqüência da Revelia. 

 Se ainda não fez a quitação do débito, poderá fazê-la no prazo 
supra, evitando o ajuizamento da ação de Execução Fiscal e conseqüentes 
despesas judiciais.

 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO, aos 
quinze dias do mês de março de dois mil e treze (15/03/2013).

ADALTO BARBOSA DE MAGALHÃES
Chefe de Divisão

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 406/2013
OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços 
VIGÊNCIA: 11/03/2013 A 31/12/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: DANIEL ALMEIDA ROSA
CNPJ/CPF/MF: 04.615.991/0001-78
VALOR ESTIMATIVO: R$ 600.000,00
     DOTAÇÃO:  10.122.1.041.2.085-3.3.90.39.00.
        10.122.1.041.2.086-3.3.90.39.00. 
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 407/2013
OBJETO: Credenciamento execução da obra de reforma das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do Conjunto Rio Claro e Vila Fátima.
VIGÊNCIA: 11/03/2013 A 11/06/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: HMN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/CPF/MF: 07.847.871/0001-94
VALOR ESTIMATIVO: R$ 219.966,80
DOTAÇÃO: 10.122.1.041.1.026-4.4.90.51.00.
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 408/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de equipamentos eletrônicos, de 
informática, eletrodomésticos e mobiliários em geral.
VIGÊNCIA: 11/03/2013 A 03/12/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: JULIO CESAR HENRIQUE ALVES ME
CNPJ/CPF/MF: 15.160.365/0001-50
VALOR ESTIMATIVO: R$ 7.420,00 
DOTAÇÃO: 10.122.1041.2084-3.3.90.30.00
                      10.122.1041.2085-3.3.90.30.00
                      10.122.1041.2086-3.3.90.30.00
                      10.122.1041.2084-4.4.90.52.00
                      10.122.1041.2085-4.4.90.52.00
                      10.122.1041.2086-4.4.90.52.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 409/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de materiais hospitalares e 
outros congêneres
VIGÊNCIA: 11/03/2013 A 11/03/2014
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CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: RM HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF/MF: 25.029.414/0001-74
VALOR ESTIMATIVO: R$ 84,00
DOTAÇÃO: 10.122.1041.1.026 - 4.4.90.52.00 
                      10.122.1041.2.085 - 3.3.90.30.00 
                      10.122.1041.2.085 - 3.3.90.30.00 
                      10.122.1041.2.085 - 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 410/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de materiais hospitalares e 
outros congêneres 
VIGÊNCIA: 07/03/2013 A 31/12/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES
CNPJ/CPF/MF: 33.255.787/0001-91
VALOR ESTIMATIVO: R$ 19.440,00
DOTAÇÃO: 10.122.1041.1.026 - 4.4.90.52.00 
                      10.122.1041.2.085 - 3.3.90.30.00 
                      10.122.1041.2.085 - 3.3.90.30.00 
                      10.122.1041.2.085 - 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 411/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: RM HOSPITALAR LTDA
CNPJ/CPF/MF: 25.029.414/0001-74
VALOR ESTIMATIVO: R$ 10.370,80
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 412/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ/CPF/MF: 67.729.178/0004-91
VALOR ESTIMATIVO: R$ 264,00
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 413/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: BH FARMA COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF/MF: 42.799.163/0001-26
VALOR ESTIMATIVO: R$ 5.885,00
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 414/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/MF: 26.921.908/0001-21
VALOR ESTIMATIVO: R$ 4.403,00

       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 415/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: TRIUNFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/MF: 02.713.269/0001-40
VALOR ESTIMATIVO: R$ 23.506,00
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 416/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/MF: 37.396.017/0001-10
VALOR ESTIMATIVO: R$ 14.026,00
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 417/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF/MF: 06.696.359/0001-21
VALOR ESTIMATIVO: R$ 11.356,20
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 418/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF/MF: 06.219.757/0001-57
VALOR ESTIMATIVO: R$ 28.999,20
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 419/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de medicamentos, materiais 
hospitalares, produtos alimentícios especiais e outros congêneres. 
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 17/09/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
CNPJ/CPF/MF: 44.734.671/0001-51
VALOR ESTIMATIVO: R$ 8.235,00
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00
                     10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00
___________________________________________________________ 

CONTRATO Nº. 420/2013
OBJETO: Credenciamento para aquisição de gêneros alimentícios, 
embalagens, produtos de limpeza, higiene pessoal e outros correlatos.
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 16/10/2013
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CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: HONORATO DA COSTA E CARVALHO LTDA 
CNPJ/CPF/MF: 09.455.998/0001-93
VALOR ESTIMATIVO: R$ 18.782,50
DOTAÇÃO: 10.122.1041.2085 – 3.3.90.30.00 
                      10.122.1041.2086 – 3.3.90.30.00 
___________________________________________________________

CONTRATO Nº. 421/2013
OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços de  Fisioterapeuta
VIGÊNCIA: 12/03/2013 A 31/12/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: ATHAYANE PAULLA DA SILVA LEITE
CNPJ/CPF/MF: 011.199.971-51
VALOR ESTIMATIVO: R$ 50.000,00
DOTAÇÃO: 10.122.1041.2086-3.3.90.34-00.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação art. 25 da Lei 8.666 
CONTRATO Nº. 422/2013
OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços contábil.
VIGÊNCIA: 13/03/2013 A 31/12/2013
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CONTRATADA: DIVINA FERREIRA SILVA COSTA 
CNPJ/CPF/MF: 101.330.701-15
VALOR ESTIMATIVO: R$ 35.500,00
       DOTAÇÃO: 10.122.1041.2.085.3.3.90.34.00.


