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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N°: 1079/2018 - FMS
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ-GO
CONTRATADA: MECOL – MONTAGENS ELETROMECÂNICAS 
CONDOR LTDA
CNPJ/CPF: 01.456.003/0001-05

OBJETO: O objeto do presente Projeto Básico visa a estabelecer 
os critérios e diretrizes para contratação de empresa especializada 
para execução dos serviços de adequações das instalações elétricas 
e construção de uma subestação 112,5 kVA na Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA, unidade Jataí-GO, com fornecimento de 
materiais, conf. detalhamentos técnicos constantes do Memorial 
Descritivo e Projetos em anexo.

DATA DE FIRMATURA: 01/11/2018.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, a contar do início das obras
VALOR GLOBAL: R$ 94.583,84 (noventa e quatro mil quinhentos e 
oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.122.1039.1021.4.4.90.51.00
FUNDAMENTAÇÃO: CONVITE nº 015/2018

PORTARIA SGP Nº. 527                   JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.
 

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora MARCIA HELENA FRANCO DE MORAES 
no cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DE 
ASSISTÊNCIA AO MENOR E AO IDOSO, Símbolo CA-3, lotando-a 
na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
passando a mesma a desempenhar suas funções no local aqui 
especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 

www.jatai.go.gov.br Ano 6 | 1348ª Edição | Vigência: 05/12/2018 - Suplementar 

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

publicação, retroagindo seus efeitos a 18.10.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 528                   JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora KAROL BARDHOTT SOARES ALMEIDA 
DE FARIA no cargo de provimento em comissão de GERENTE 
DE FISCALIZAÇÃO, Símbolo CDS-3, lotando-a na Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento Urbano, passando a mesma a 
desempenhar suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 529                   JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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



Ano 6 | 1348ª Edição | Vigência:  05/12/2018 - Suplementar PAG. 2DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora LUZINETE PEREIRA DE SOUSA no cargo 
de provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS, Símbolo CA-3, lotando-a na Secretaria Municipal de 
Saúde, passando a mesma a desempenhar suas funções no local 
aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 02.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 530                JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora ANA CRISTINA FELISMINA DE OLIVEIRA 
no cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, Símbolo CA-3, lotando-a na 
Secretaria Municipal de Saúde, passando a mesma a desempenhar 
suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 05.11.2018, revogando-se as 

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 531                    JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o senhor MAYCON DE SOUZA ALMEIDA no cargo 
de provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS, Símbolo CA-3, lotando-o na Secretaria Municipal de 
Saúde, passando o mesmo a desempenhar suas funções no local 
aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 12.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 532                   JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
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Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora SUELEN CRISTINA DA SILVA BARBOSA 
no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS, Símbolo CA-3, lotando-a na Secretaria Municipal 
de Saúde, passando a mesma a desempenhar suas funções no local 
aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 13.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 533                 JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o senhor ALEX SANDRO BORGES DO PRADO no cargo 
de provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, lotando-o na Secretaria 
Municipal de Educação, passando o mesmo a desempenhar suas 
funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 20.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 534               JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora ANALIA JULIA PIMENTA no cargo de 
provimento em comissão de ENCARREGADO DE ASSISTÊNCIA 
AO MENOR E AO IDOSO, Símbolo CA-3, lotando-a na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, passando a 
mesma a desempenhar suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 28.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 535                  JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 
15, todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE
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I – NOMEAR a senhora REGIMARI GOMES DOS SANTOS SOUZA 
no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, lotando-a na 
Secretaria Municipal de Esporte e Turismo, passando a mesma a 
desempenhar suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 29.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 536.              JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Exonera servidores que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, os servidores constantes no quadro 
abaixo, dos cargos de provimento em comissão e símbolos 
especificados, passando os mesmos a não mais pertencerem aos 
quadros funcionais do Município.

NOME. CARGO. SÍMBOLO.

ADEMIR ALVES JORDÃO
ENCARREGADO DAS FRENTES DE 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

CA-2

DANILA SILVEIRA DA SILVA ENCARREGADO DE ASSISTÊNCIA 
AO MENOR E AO IDOSO CA-3

MARIA APARECIDA DE 
MORAES

COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS CA-3

RUBENS DIVINO DA SILVA ENCARREGADO DAS FRENTES DE 
SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS CA-2

VALQUIRIA FERNANDES 
SOUZA SILVA DIRETOR DE AÇÕES BÁSICAS CDS-2

WILSON GOMES DE ASSIS COORDENADOR DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA CA-3

II – DECLARAR a vacância dos cargos constantes no item I, isto para 
que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que sejam efetivadas as 
exonerações constantes nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria SGP nº 536/2018 entre 
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
01.11.2018, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 537.                  JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, o servidor DANILO GABRIEL ASSIS DOS 
SANTOS do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, passando o 
mesmo a não mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 539.                  JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.



Ano 6 | 1348ª Edição | Vigência:  05/12/2018 - Suplementar PAG. 5DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, o servidor RENATO DE SOUZA GARIN 
SIMOES CORREA do cargo de provimento em comissão de 
DIRETOR DE OBRAS, Símbolo CDS-2, passando o mesmo a não 
mais pertencer aos quadros funcionais do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 19.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 542.                  JATAÍ, 30 DE NOVEMBRO DE 2018.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor FREDERICO SILVA CRUZEIRO 
do cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DAS 
FRENTES DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, Símbolo CA-2, 
passando o mesmo a não mais pertencer aos quadros funcionais 
do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante no item I desta 

Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 09.11.2018, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 543.                  JATAÍ, 30 DE NOVEBRO DE 2018.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

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

CONSIDERANDO o falecimento da servidora ANTONIA MARTA 
SILVA CORREA, este ocorrido em 29 de novembro de 2018; 
Considerando que a vacância é a abertura de cargo no quadro 
de pessoal do serviço público, permitindo o preenchimento do 
mesmo por outro servidor, gerado pelo falecimento de seu titular, 
isto nos termos do inciso VIII do artigo 119 da Lei nº. 1.400/90; 
Considerando que a vacância ocorre na data do falecimento do 
funcionário, tal como determina o inciso III do artigo 121 da Lei 
nº. 1.400/90,

RESOLVE

I – DECLARAR a vacância, por falecimento, do cargo de 
ENCARREGADO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, SÍMBOLO 
CA-3, o qual era ocupado pela servidora ANTONIA MARTA SILVA 
CORREA.

II – DETERMINAR que seja procedido o acerto financeiro 
decorrente da quebra do vínculo jurídico entre o Município e o 
falecido Servidor, sendo tal providência efetivada em favor de seus 
eventuais herdeiros.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 29.11.2018, revogando-se as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 30 dias do mês de novembro de 2018.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº. 3.206, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Ficam estabelecidas as diretrizes e competências para o 
uso do Sistema de Planejamento de Aquisições – SPA para 
todas as aquisições a serem realizadas no ano exercício de 
2019”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de garantir uma maior 
previsibilidade dos gastos públicos anuais e institucionalizar o 
planejamento na Administração Pública Municipal;
 
DECRETA:

Art. 1o. Ficam estabelecidas as diretrizes e competências para o uso 
do Sistema de Planejamento de Aquisições para todas as aquisições 
a serem realizadas no exercício de 2019.

§ 1º. O Sistema de Planejamento de Aquisições – SPA – é responsável 
pela formulação, monitoramento e avaliação do planode aquisições 
da Prefeitura Municipal de Jataí e se constitui como principal 
ferramenta de informações qualitativas e quantitativas sobre o 
planejamento anual das aquisições utilizado por todos os órgãos 
do Poder Executivo Municipal;

§ 2º. O planejamento das aquisições de custeio, ações e projetos 
previamente priorizados referentes ao ano de 2019 deverá ser 
efetuado pelos Órgãos da Prefeitura Municipal de Jataí no Sistema 
de Planejamento de Aquisições – SPA entre os dias 03/12/2018 
e31/12/2018, período denominado de Janela de Planejamento;

§ 3º. Toda aquisição a ser executada durante o ano de 2019, 
mesmo não tendo sido previamente planejada durante a Janela 
de Planejamento, deverá também ser realizada por meio do 
Sistema de Planejamento de Aquisições – SPA de acordo com a 
necessidades de cada órgão, uma vez que é neste sistema onde 
estão cadastrados os produtos e serviços padronizados a serem 
utilizados pela Prefeitura Municipal de Jataí;

§ 4º. Fica estabelecido como responsabilidade dos órgãos registrar 
o lançamento do planejamento das atividades, dos cronogramas de 
execução, bem como das responsabilidades na ferramenta GPWEB 
no que concerne aos projetos priorizados do Plano de Governo.

§ 5º. Cabe à Secretaria de Gestão e Planejamento a consolidação 
do Planejamento Geral dos Órgãos e encaminhamento ao Chefe do 
Executivo para a suas devidas considerações e direcionamentos.

§ 6º. É de responsabilidade de cada Órgão da Administração 
Municipal fazer as devidas alterações em seu Plano de Aquisições 
no SPA, quando houver considerações do Chefe do Executivo em 
seu Planejamento.

§ 7º. É de incumbência da Diretoria de Tecnologia da Informação 
a emissão do parecer técnico via Sistema de Planejamento de 
Aquisições – SPA no que tange aos orçamentos para ascontratações 
ou aquisições de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), conforme Decreto no 2.782, de 27 de dezembro 

de 2017.

§ 8º. A Secretaria de Fazenda tem o dever deavaliar os orçamentos 
das aquisições pretendidas pelos Órgãos do Poder Executivo 
Municipal via Sistema de Planejamento de Aquisições – SPA, 
cabendo a ela autorizar ou solicitar ajustes nos orçamentos quando 
entender haver valores acima dos praticados pelo mercado e pela 
própria prefeitura.

§ 9º. Fica estabelecido como responsabilidade da Secretaria 
de Gestão e Planejamento, via Diretoria de Modernização da 
Gestão, o registro de novos produtos e serviços não provisionados 
previamente no banco de dados do Sistema de Planejamento de 
Aquisições – SPA;

§ 10. É de responsabilidade dos Órgãos da Prefeitura Municipal 
de Jataí encaminhar a necessidade de cadastramento de novos 
produtos e serviços, quando não encontrados no Sistema de 
Planejamento de Aquisições – SPA.

§ 11. A Superintendência de Licitações e Contratos deverá utilizar 
no Sistema Informatizado para a realização de pregões, os mesmos 
códigos dos produtos e serviços cadastrados no SPA a fim de 
garantir a unidade dos itens tanto no Sistema de Planejamento de 
Aquisições quanto no Sistema de Gestão da Prefeitura de Jataí.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de dezembro do ano de 2018. 

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL PARCIAL 
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, firmado entre o MUNICÍPIO DE 
JATAÍ e a empresa CANAL TRANSPORTE TURISMO LTDA, inscrita no 
CPNJ sob o n.º 10.535.366/0001-19, publicado no dia 30/11/2018, 
1345ª edição, pagina 20, ocorreu um erro material de digitação, 
como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 
“TERMO DE RESCISÃO PARCIAL AO CONTRATO Nº 029/2018 
ORIUNDO DO PREGÃO Nº 165/2017, QUE ENTRE SI FIRMAM O 
MUNICÍPIO DE JATAÍ E A EMPRESA CANAL TRANSPORTE TURISMO 
LTDA. “

LEIA-SE: 
“TERMO DE RESCISÃO PARCIAL AO CONTRATO Nº 179/2018 
ORIUNDO DO PREGÃO Nº 046/2018, QUE ENTRE SI FIRMAM O 
MUNICÍPIO DE JATAÍ E A EMPRESA CANAL TRANSPORTE TURISMO 
LTDA.”

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 
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“1° - Rescindir unilateralmente e parcialmente o Contrato nº 
029/2018, sendo distratado somente os itens 09 e 10, no qual fora 
firmado em 15 de maio de 2018, em consequência da modalidade 
de licitação tipo Pregão 046/2018, celebrado com empresa CANAL 
TRANSPORTE TURISMO LTDA, em da razão da contenção de gastos, 
nos termos dos art. 78, II, e art. 79, I, da Lei 8.666/93.”

LEIA-SE: 
“1° - Rescindir unilateralmente e parcialmente o Contrato nº 
179/2018, sendo distratado somente os itens 09 e 10, no qual fora 
firmado em 15 de maio de 2018, em consequência da modalidade 
de licitação tipo Pregão 046/2018, celebrado com empresa CANAL 
TRANSPORTE TURISMO LTDA, em da razão da contenção de gastos, 
nos termos dos art. 78, II, e art. 79, I, da Lei 8.666/93.”
_____________________________________________________

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao CONTRATO N°: 014/2018 - FMT, 
firmado entre o MUNICÍPIO DE JATAÍ e a empresa MAVI 
TINTAS E SINALIZADORA LTDA – EPP, inscrita no CPNJ sob o n.º 
14.191.875/0001-22, publicado no dia 30/11/2018, 1286ª edição, 
pagina 24, ocorreu um erro material de digitação, como descrito 
abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 
“TINTAS E SINALIZADORA LTDA – EPP “

LEIA-SE: 
“MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA – EPP”

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 05 de dezembro de 2018.
    
A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JATAÍ, por meio da 
Coordenadora de Suprimentos, Sra. Renna Pereira Martins, via 
da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LA EXTRAJUDICIALMENTE, 
efetivando a comunicação que passa a inventariar:
     
1. Segundo o que se verificou pelo Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS, através do Ofício nº 408/2018 SDCS, relatando os 
inconvenientes causados pela não entrega referente ao item 29, 
contratados através do contrato n° 003/2018 celebrado com a 
empresa JULIANO VEZENTIN EIRELI – 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 
05 (cinco) dias úteis, de acordo com a Cláusula nona, parágrafo 
2º do contrato entabulado entre as partes, para a apresentação 
de defesa ou regularizar a entrega dos produtos, sob pena de 
aplicação da penalidade de multa, 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.

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. 

Respeitosamente.

Renna Pereira Martins
Coordenadora de Suprimentos

ILMO SR.
JULIANO VEZENTIN 
Sócio/Procurador

JULIANO VEZENTIN EIRELI – ME 
Rua D Norte, nº 1327, Quadra 15, Lote 25, Box A, Bairro Sol 
Nascente, na cidade de Chapadão do Céu, Estado de Goiás.


