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PORTARIA Nº 10 DE 27 DE AGOSTO DE 2019.

“Anuncia mudança de endereço da Escola Municipal Antônio 
Tosta de Carvalho.”

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATAÍ, Estado de 
Goiás, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Leis 
Municipais, de nº 1.400 de 05 de abril de 1990 e a de nº 2.822 de 
27 de agosto de 2007, e considerando o que dispõe a Consti tuição 
Federal, de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), de 1996 e, considerando a construção de novo prédio 
padrão FNDE, fi nanciado com verba federal e municipal,

RESOLVE:

Art. 1º – Anunciar a mudança de endereço da Escola Municipal 
Antonio Tosta de Carvalho para a Rua Quatro, Q. 12, Setor das 
Mansões, CEP 75804-364, na cidade de Jataí, Estado de Goiás.

Arti go 2º – O Estabelecimento Educacional conti nuará a oferecer o 
ensino em período parcial para as turmas de Jardim I (Pré-escola) 
ao 5º Ano (Ensino Fundamental).

Arti go 3º – Em obediência ao arti go 81, §1º, da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.08.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Jataí, na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, aos 27 dias do mês de agosto 
de 2019.

JEANE IDALINA BONIFÁCIO
Secretária Municipal de Educação de Jataí – GO

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 726.                                             

 JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

“Suspende servidor que se menciona, na forma que se especifi ca, 
e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que o servidor Délbio de Oliveira Naves 
é funcionário público municipal pertencente aos quadros 
estatutários desta Comuna, nomeado no cargo de provimento 
efeti vo de Médico Veterinário;

CONSIDERANDO o disposto no arti go 33 da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90, o qual permite o afastamento de servidores públicos 
municipais nos casos lá especifi cados;
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CONSIDERANDO o teor do Ofí cio nº. 700007517685 do Juízo da 1ª 
Vara Federal de Ponta Grossa/PR;

RESOLVE

I – SUSPENDER o servidor DÉLBIO DE OLIVEIRA NAVES do exercício 
de suas funções públicas até que haja nova determinação em 
senti do contrário emanada pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Ponta 
Grossa/PR.

II – DETERMINAR a suspensão da situação funcional do servidor 
nominado no item supra, enquanto perdurar a ordem judicial, 
mantendo-se, toda via, a percepção de sua remuneração mensal.

III – SUSPENDER todas as atribuições, competências e prerrogati vas 
do Servidor mencionado no item I desta Portaria.

IV – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de Pessoas que 
adote todas as providências necessárias para a efeti vação desta 
Portaria.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Jataí, 30 de setembro de 2019.
    
O MUNICIPIO DE JATAÍ, através de seu Gestor do Contrato, via 
da presente missiva, vem NOTIFICÁ-LO EXTRAJUDICIALMENTE, 
efeti vando a comunicação que passa a inventariar:
    
1. Segundo o que se verifi cou no processo administrati vo nº 
36.460/2019, a empresa PRIMECON CONSTRUTORA LTDA, fora 
vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços 
012/2018, celebrando o contrato nº 312/2018, no valor de R$ 
315.324,40 (trezentos e quinze mil, trezentos e vinte e quatro 
reais e quarenta centavos).

2. A obra não está concluída, sendo então que o cronograma 
não está sendo cumprido, assim, foram constatados indícios de 
inexecução contratual por parte desta empresa, o que moti vou 
a presente noti fi cação, devendo a empresa manifestar sobre 
a celeuma sob pena de aplicação de sanções administrati vas 
contratuais, quais sejam, a aplicação de multa correspondente a 
0,5 por cento do valor dos serviços não executados, nos termos 
da alínea “A” da Cláusula Oitava do contrato de Tomada de Preços 
012/2018, bem como outras penalidades cabíveis, além da rescisão 
unilateral do contrato.

3. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável de 05 
(cinco) dias úteis para que a empresa PRIMECON CONSTRUTORA 
LTDA retome a obra, e o prazo legal para que se manifeste acerca 
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da presente notificação, respeitado os princípios da ampla defesa e 
contraditório, sob pena de serem tomadas as medidas legais cabíveis 
ao caso, como a rescisão unilateral do contrato e penalidades nos 
termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, 
estando os autos do processo administrativo franqueado 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.

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

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.

RODRIGO ALEXANDRE COELHO
Gestor do Contrato

ATOS DECLARATÓRIOS

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 44

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30.”

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 óleo 
lubrificante 5W30, combustível e de ar, por meio da Fundo 
Municipal do Meio Ambiente.

CONSIDERANDO que a empresa ONALDO JOSE DA COSTA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.687.917/0001-67 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 que aquisição de suprimentos para manutenção 
da camionete Ranger placa: ONG 9136, de propriedade do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente. A manutenção deste veículo se faz 
necessária pois é um veículo usado constantemente para viagens 
a zona rural pelo Departamento de Licenciamento e Fiscalização, 
para realizar vistorias e fiscalização, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 34.091/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
óleo lubrificante 5W30, para atender a Fundo Municipal do Meio 
Ambiente.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ONALDO JOSE DA COSTA E CIA LTDA, com endereço na 
Rua Joaquim Cândido, nº 1.296, Setor Aeroporto, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco 
reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: ONALDO JOSE DA COSTA E CIA LTDA
CNPJ: 04.687.917/0001-67

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

36648 1 10 LT Óleo Motor 35,50 355,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

355,00

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

Jataí, 20 de setembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 43

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL E DE AR.”

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 filtros de 
óleo, combustível e de ar, por meio da Fundo Municipal do Meio 
Ambiente.

CONSIDERANDO que a empresa ONALDO JOSE DA COSTA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.687.917/0001-67 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;
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CONSIDERANDO que aquisição de suprimentos para manutenção 
da camionete Ranger placa: ONG 9136, de propriedade do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente. A manutenção deste veículo se faz 
necessária pois é um veículo usado constantemente para viagens 
a zona rural pelo Departamento de Licenciamento e Fiscalização, 
para realizar vistorias e fiscalização, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 34.091/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
filtros de óleo, combustível e de ar, para atender a Fundo Municipal 
do Meio Ambiente.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ONALDO JOSE DA COSTA E CIA LTDA, com endereço na 
Rua Joaquim Cândido, nº 1.296, Setor Aeroporto, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 179,06 (cento e setenta e nove reais e 
seis centavos). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: ONALDO JOSE DA COSTA E CIA LTDA
CNPJ: 04.687.917/0001-67

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

1138 1 1 UN Filtro de 
Combustível 
Ranger

49,56 49,56

110804 2 1 UN Filtro de ar 89,00 89,00

148130 3 1 UN Filtro de óleo 40,50 40,50

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

179,06

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

Jataí, 20 de setembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 81

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO. ”

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 lâmina 
para serra tico-tico, por meio da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA 
DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.581.718/0001-78 
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 que estas lâminas serão usadas na ferramenta 
elétrica serra tico-tico, sendo útil no corte de madeira, aço, 
alumínio, plásticos, cerâmicas, azulejos e outros materiais, devido 
a sua precisão nos cortes o uso da serra trona-se imprescindível. 
Devido ao uso constante do referido aparelho, faz necessário a 
aquisição de novas lâminas, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 33.7552019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de lâmina para serra 
tico-tico, para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com endereço na 
Alameda Flamboyant, nº 131, Conjunto Rio Claro III, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 100,00 (cem reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA 
CNPJ: 33.581.718/00001-78

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

212034 1 20 UN Lâmina 5,00 100,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

100,00

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

Jataí, 20 de setembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 82

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE DISCO DIAMANTADO STANDARD SEGMT 
105MM. ”

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 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ.R. Itarumã, 355 - St. Santa Maria - Jataí - GO

Ano 7 | 1550ª Edição | Vigência: 01/10/2019 - Suplementar PAG. 4DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

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 disco 
diamantado Standard Segmt 105 mm, por meio da Superintendência 
Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA 
DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.581.718/0001-78 
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 que estes discos, serviram para cortar materiais 
de construção como tijolos e concreto, de forma que facilitará 
a retirada e recolocação de postes de sinalização, para a devida 
reutilização na colocação da sinalização vertical. Visando o seu 
reaproveitamento em outro local e na preparação e reparos das 
diversas estruturas de apoio, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 33.752/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no fornecimento de disco diamantado 
Standard Segmt 105 mm, para atender a Superintendência 
Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com endereço na 
Alameda Flamboyant, nº 131, Conjunto Rio Claro III, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 100,00 (cem reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA 
CNPJ: 33.581.718/00001-78

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

212034 1 5 UN Disco diamantado 
Standard Segmt 
105 mm

20,00 100,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

100,00

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

Jataí, 20 de setembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 83

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

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 rebites, por 
meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA 
DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.581.718/0001-78 
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 que o projeto Educação no Trânsito começa 
também nas escolas, por isso, estamos confeccionando placas 
de sinalização com suporte, para serem utilizadas nas faixas de 
pedestre frente as Instituições de ensino de nosso município, 
por servidores destas Instituições no intuito de auxiliarem na 
conscientização dos motoristas em respeitarem os pedestres, no 
Projeto Escola Amiga do Trânsito. Para que isso continue necessita-
se adquirir os rebites que irão afixar as placas plásticas em seus 
suportes, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
33.751/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de rebites, para atender a 
Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa 
VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com endereço na 
Alameda Flamboyant, nº 131, Conjunto Rio Claro III, Jataí - GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 30,00 (trinta reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: VINÍCIUS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA 
CNPJ: 33.581.718/00001-78

Cod. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

85771 1 200 UN Rebites 0,15 30,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

30,00

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

Jataí, 20 de setembro de 2019.
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 131

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO DIGITAL”

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 aparelho 
de telefone sem fio digital, por meio da Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento.

CONSIDERANDO que a empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.563.511/0001-60 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 aquisição de novo aparelho de telefone 
para Diretoria de Serviços Administrativos da Secretaria Municipal 
de Gestão e Planejamento. Considerando que o atual aparelho 
encontra-se com defeito insanável, sendo necessário a substituição 
por um novo, Lembrando que a falta do referido telefone causa 
alguns transtornos na comunicação do referido Órgão, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 33.997/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de aparelho de telefone 
sem fio digital, para atender a Secretaria Municipal de Gestão e 
Planejamento.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa NEUDES OLIVEIRA DE JESUS, com endereço na Avenida 
Rio Claro, nº 990, Centro, Jataí GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
135,00 (cento e trinta e cinco reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS
CNPJ: 07.563.511/0001-60

Cód. Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

161145 1 1 UN Telefone sem fio 
com identificador 
de chamadas 

135,00 135,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

135,00

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

Jataí, 20 de setembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA
DISPENSA Nº: 32

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. ”

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 em ar 
condicionado, por meio da Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa LUCIONEI SOARES, inscrita no 
CNPJ sob o nº 27.687.501/0001-44 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 a contratação de serviço especializado para 
reparação na placa e troca de capacitor do ar condicionado na 
sala de cadastro único onde o aparelho está sem funcionamento 
causando transtornos devido ao calor intenso, por atender um 
grande número de pessoas e a incidência de sol na parte da 
tarde, aquisição está registrada no processo administrativo nº 
33.771/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada no serviço de manutenção em ar condicionado, para 
atender o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa LUCIONEI SOARES, com endereço na Rua Os-16, nº 
325, Residencial portal do sol – 1º etapa, Jataí-GO, nos termos da 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ.R. Itarumã, 355 - St. Santa Maria - Jataí - GO

Ano 7 | 1550ª Edição | Vigência: 01/10/2019 - Suplementar PAG. 6DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Conforme segue:

FORNECEDOR CONTRATADO: LUCIONEI SOARES
CNPJ: 27.687.501/0001-44

Cód.   Item Qtde. Un. ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unt.

Valor 
Total

102820 1 1 SV Troca de 
capacitor  

80,00 80,00

212073 1 1 SV Reparo de placa   140,00 140,00

Descontos (-)
Valor Total do Fornecimento

0,00

220,00

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

Jataí, 11 de setembro de 2019.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA Nº 22/2019

Processo nº: 35.970/2019
OBJETO: Trata os presentes autos de procedimento que tem 
por objeto contratação de serviços técnicos especializados, por 
hora, no qual visa atender a continuidade das atividades já em 
andamento no Plano de Desenvolvimento Socioterritorial no 
Residencial Cidade Jardim II do Programa Minha Casa Minha 
Vida I do recurso federal (FAR) referente ao convênio 0401.429-
59/2013. 

CONSIDERANDO, a discricionariedade da Administração e a 
necessidade de contratação de serviços técnicos especializados 
para a realização de atividades do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial no Residencial Cidade Jardim II do Programa Minha 
Casa Minha; 

CONSIDERANDO que as atividades serão realizadas através de 
oficinas, cursos, palestras, aulas e outros e que os beneficiários 
serão crianças, adolescentes, jovens e adultos do bairro Cidade 
Jardim II, do Município de Jataí – GO. 

CONSIDERANDO que a verba destinada a esse projeto advém de 
Recurso Federal (FAR) referente ao convênio 0401.429-59/2013. 

CONSIDERANDO que Projeto Minha Casa Minha Vida terá duração 
de 12 (doze) meses e que segundo cronograma em anexo, ocorrerão 
durante o decorrer do ano 22 (vinte e duas) atividades em diversas 
categorias: instrução de grafite, aula de futebol, treinamento 
funcional, violão, canto coral, bate lata, com instrumentos de 
percussão, balé, jiu-jitsu, zumba, judô, teatro, capoeira, curso de 
produção artesanal com material reciclável, curso corte e costura, 
professor de educação física, recreador, artista plástico, confecção 
e instalação de container PEV, palestrante, curso pach-apliquê e 
tapete em barbante.

CONSIDERANDO que a ministração dos cursos requer-se instrutores 
com experiência, domínio do assunto, didática, habilidade na 

condução de grupos e capacidade de comunicação;

CONSIDERANDO que o SESI – Serviço Social da Indústria tem como 
princípio básico orientador a metodologia do serviço social, que 
consiste em ajudar a ajudar-se, quando e quanto necessário o 
indivíduo, o grupo e a comunidade;

CONSIDERANDO que obra educativa e serviços do SESI se 
orientarão no sentido de que a vida em sociedade se realize de 
forma comunitária, estimulando e facilitando, dentre outras coisas: 
a vida familiar; a vida grupal e intergrupal; o pleno respeito pela 
pessoa humana; a força da integridade moral e etc.

CONSIDERANDO que o SESI possui como uma de suas finalidades 
promover quaisquer modalidades de cursos e atividades 
especializadas de serviço social; 

CONSIDERANDO que o SESI é uma entidade autônoma sem fins 
lucrativos;  

CONSIDERANDO que o SESI, inscrito no CNPJ de nº 03.786.187/0001-
99 apresentou a proposta de menor valor no total de R$ 119.452,30 
(cento e dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trinta 
centavos), sendo compatível com a realidade do município. 

CONSIDERANDO que os valores unitários de cada atividade a ser 
realizada estão contidas no termo de referência e mapa de preços, 
anexos ao processo; 

CONSIDERANDO que a contratada deverá executar o serviço de 
acordo com as obrigações e demais particularidades contidas no 
termo de referência;

CONSIDERANDO que todas as etapas serão realizadas pelo SESI 
com auxílio da equipe que coordena o Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial Residencial Cidade Jardim II;
CONSIDERANDO que o contrato terá vigência por um período de 
15 (quinze) meses a contar da data de sua assinatura.

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 24, XIII, da Lei nº 
8666/93, in verbis:

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
 XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida 
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino 
ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição 
dedicada à recuperação social do preso, desde que a 
contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos; 

RATIFICA:

1) Tendo em vista o disposto no artigo 24, XIII, da Lei nº 8666/93 
RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação do Serviço 
Social da Indústria - SESI, entidade autônoma sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.786.187/0001-99, com sede à Avenida 
Veriano de Oliveira Lima, nº 1900, Setor Divino Espírito Santo, Jataí 
– GO, CEP 75.804-011; 

2) Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 HOMOLOGO o processo 
administrativo e ADJUDICO o objeto contratual: contratação de 
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serviços técnicos especializados, por hora, no qual visa atender 
a continuidade das atividades já em andamento no Plano de 
Desenvolvimento Socioterritorial no Residencial Cidade Jardim II 
do Programa Minha Casa Minha Vida I do recurso federal (FAR) 
referente ao convênio 0401.429-59/2013, à empresa referida 
acima.

3) A futura contratação terá o valor global de R$ 119.452,30 
(cento e dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trinta 
centavos)

4) Seja a presente declaração de Dispensa de Licitação publicada 
nos órgãos oficiais de conformidade com exigências da legislação 
de regência. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aos 
24 dias setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo Nº 01 referente ao 
contrato Nº 249/2018, Tomada de Preço 09/2018. Informa ainda, 
que o não comparecimento acarretará em sanções e medidas 
cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

PRIMECON CONSTRUTORA 
LTDA

07.945.776/0001-23 Aditivo Nº 01

 Jataí – GO, 01 de outubro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo aditivo Nº 03 referente ao 
contrato Nº 023/2019, Pregão 012/2019. Informa ainda, que o não 
comparecimento acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02 Aditivo Nº 03

Jataí – GO, 01 de outubro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente as empresas abaixo descritas para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo contrato oriundo da Tomada 
de Preços nº 004/2019. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

CONE PP CONSULTORIA 
LTDA

10.525.827/0001-72                201/2019

Jataí – GO, 01 de outubro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

DECRETO Nº 3.521, DE 25 DE SETEMBRO DE 2019.

“Declara Utilidade Pública ao Mosteiro Monte Sião da Imaculada 
Conceição, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento, protocolado por meio do 
processo administrativo n° 36583/2019, encontra-se instruído 
com toda documentação exigida pela Lei Municipal nº 1.129/85 e 
Decreto nº 2.873/85;

CONSIDERANDO que a entidade não possui fins lucrativos e 
funciona como associação filantrópica, realizando um serviço 
religioso e de assistência social, conforme seu próprio estatuto e 
demais documentações comprovam;

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública, nos termos da Lei 
Municipal nº 1.129/85 e Decreto nº 2.873/85, ao Mosteiro Monte 
Sião da Imaculada Conceição, inscrito no CNPJ nº 05.159.458/0001-
01, com sede na Rua D. Julia Prado, Qd. 0003, Lt. AR/J, Bairro Serra 
Azul, Jataí-GO.

Art. 2º. 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 25 dias do mês de setembro do ano de 2019.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº 3.523, DE 27 DE SETEMRO DE 2019.

“Substitui membro da Comissão Permanente de Avaliação de Bens 
Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Jataí, e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso das 
atribuições legais, nos termos do art. 60, inciso VI, da Lei Orgânica 
do Município;

CONSIDERANDO, o pedido realizado pela Secretaria da Fazenda, 
via ofício n.º 119/2019, através do processo administrativo n.º 
36725/2019;

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado da Comissão Permanente de Avaliação de 
Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Jataí, nomeado 
pelo Decreto n.º 3.056, de 18 de julho de 2018, o membro abaixo 
nominado:

 - João Sandro Nunes de Oliveira (CPF 291.298.771-72), substituindo 
Elissandro Costa Lima.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº 3. 525, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

Regulamenta o disposto no artigo 6º da Lei Complementar n.º 105, 
de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, 
pela Secretaria Municipal da Fazenda, de informações referentes 
a operações e serviços de instituições financeiras e de entidades a 
elas equiparadas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso das 
atribuições legais, nos termos do art. 60, inciso VI, da Lei Orgânica 
do Município;

CONSIDERANDO que a análise das informações referentes a 
operações e serviços das instituições financeiras e das entidades 
a elas equiparadas são indispensáveis a autoridade administrativa 
tributária, haja vista sua relevância no controle mais eficaz de 
combate à evasão fiscal;

CONSIDERANDO as recentes decisões proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal nas ADINs nº 2386 e 2859 e no nº RE 601.314, 
com repercussão geral, declarando a constitucionalidade do artigo 
6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001.

DECRETA:

Art. 1º. Este Decreto dispõe sobre requisição, acesso e uso, 
pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Jataí, por meio dos 
Servidores do Fisco Municipal, de informações referentes a 
operações e serviços das instituições financeiras e das entidades 
a elas equiparadas, os termos da Lei Federal Complementar º 105, 
de 10 de janeiro de 2001, bem como estabelece procedimentos 
para preservar o sigilo das informações obtidas.

Art. 2°. Os procedimentos fiscais relativos a tributos municipais ou 
outros, cuja fiscalização seja de competência do Município, serão 
executados por ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Tributos 
Municipais, e terão início conforme disposto na Lei Complementar 
nº 1445, de 27 de dezembro de 1990, e suas alterações.

Art. 3°. Os Fiscais de Tributos Municipais somente poderão 
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, 
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações 
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou 
procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados 
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Art. 4°. Os exames referidos no artigo 3º deste Decreto somente 
serão considerados indispensáveis nas seguintes hipóteses:

I - subavaliação de valores de operação de serviços prestados, 
tendo por base os valores de mercado;

II – indícios de omissão de faturamento ou ganhos líquidos;

III – despesas ou gastos em valor superior ao faturamento 
declarado;

IV – falta de apresentação de qualquer informação ou documento 
fiscal, trabalhista, previdenciário ou contábil exigido pelo Fisco; 

V – divergência de receita informada a outros Municípios, Estados 
ou União, bem como para seus órgãos, autarquias ou fundações;  

VI - presença de indício de que o titular de direito é pessoa 
interposta do titular de fato;   

VII - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa de 
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração 
das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento 
de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou 
atividade, próprios ou de terceiros, quando devidamente intimado, 
e nas demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da 
força pública, nos termos do artigo 200 da Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

VIII - resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro 
local onde se desenvolvam as atividades do sujeito passivo, ou se 
encontrem bens de sua posse ou propriedade.

Art. 5º. Compete ao Fiscal de Tributos Municipais propor a 
requisição de informações de que trata o artigo 1º deste Decreto, 
por meio de solicitação ao Chefe de Fiscalização ou autoridade 
hierarquicamente superior.
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§ 1º. A requisição de informações será efetuada através do “Termo 
de Solicitação sobre Movimentação Financeira”, no qual deverão 
constar, no mínimo, as seguintes informações:

I - nome ou razão social da pessoa titular da conta, endereço e 
número de inscrição no CPF ou no CNPJ;

II - as informações requisitadas e o período a que se refere a 
requisição;

III - identificação e assinatura da autoridade que a deferiu;

IV - identificação do Fiscal de Tributos Municipais responsável pela 
proposição da requisição;

V - forma, prazo de apresentação e endereço para entrega.

§ 2º. O prazo previsto no inciso V do § 1º deste artigo poderá ser 
prorrogado, por igual período, mediante solicitação justificada 
da instituição financeira, com anuência do Fiscal de Tributos e 
aprovada pelo Chefe da Fiscalização.

§ 3º. O Termo de Situação sobre Movimentação Financeira será 
encaminhado, quando for o caso, ao Gerente da Agência da 
Instituição Financeira, ou ao seu substituto eventual devidamente 
credenciado.

Art. 6º. As instituições financeiras terão o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para fornecer as informações solicitadas, cuja entrega 
poderá ser feita por meio digital ou mediante preenchimento de 
formulário, conforme dispor a Secretaria Municipal da Fazenda.
    
§ 1º. Quando requisitados em meio digital, os dados apresentados 
seguirão o formato descrito na requisição, de forma a possibilitar a 
imediata análise e tratamento das informações recebidas.

§ 2º. Aquele que omitir, retardar de forma injustificada ou prestar 
falsamente as informações a que se refere este artigo sujeitar-se-á 
às sanções de que trata o artigo 10 da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis.

§ 3º. O resultado da análise das informações será resguardado 
pelo sigilo fiscal e essas informações poderão ser utilizadas para 
a cobrança do tributo devido, e representação junto ao Ministério 
Público através da Procuradoria-Geral do Município, quando 
detectados ilícitos caracterizados como crimes fiscais.

§ 4º. As informações obtidas por meio do Termo de Solicitação 
sobre Movimentação Financeira e não utilizadas no processo 
administrativo fiscal ou no processo de fiscalização deverão ser 
entregues ao sujeito passivo, destruídas ou inutilizadas.

Art. 7º. A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio de 
seus administradores, garantirá o pleno e inviolável exercício das 
atribuições do Fiscal de Tributos Municipais responsável pela 
execução do procedimento fiscal.

Art. 8º. Fica assegurado o sigilo das informações solicitadas, 
cujo uso dar-se-á exclusivamente para instrução do processo 
administrativo ou procedimento fiscal instaurado, ficando vedada 

a divulgação, por qualquer meio, exceto quando endereçada a 
outro órgão público competente.  

§ 1º. Na expedição e tramitação das informações, deverá ser 
observado o seguinte:

I - as informações serão enviadas em dois envelopes lacrados, na 
seguinte conformidade:

a) um externo, que conterá apenas o nome ou a função do 
destinatário e seu endereço, sem qualquer anotação que indique o 
grau de sigilo do conteúdo;

b) um interno, no qual serão inscritos o nome e a função do 
destinatário, seu endereço, o número do processo administrativo 
fiscal e indicada a observação de que se trata de matéria sigilosa;

II - o envelope interno será lacrado e sua expedição acompanhada 
de recibo aposto ao envelope externo;

III - o recibo destinado ao controle da custódia das informações 
conterá, necessariamente, indicações sobre o remetente, o 
destinatário e o número do processo administrativo fiscal.

§ 2º. Aos responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos 
incumbe:

I – verificar e, se for o caso, registrar indícios de qualquer violação 
ou irregularidade na correspondência recebida, dando ciência do 
fato ao destinatário, o qual informará ao remetente;

II – assinar e datar o respectivo recibo;

III – proceder ao registro do documento e ao controle de sua 
tramitação, e atender aos seguintes requisitos indispensáveis:

a) - o envelope interno somente será aberto pelo destinatário ou 
por seu representante autorizado;

b) - o destinatário do documento sigiloso comunicará ao remetente 
qualquer indício de violação, tais como rasuras, irregularidades de 
impressão ou de paginação;

c) - os documentos sigilosos serão guardados em condições 
especiais de segurança;

d) - as informações enviadas por meio eletrônico serão 
obrigatoriamente criptografadas, na forma a ser definida pela 
Secretaria da Fazenda.

§ 3º. Ao servidor que manusear as informações acobertadas pelo 
sigilo fiscal em desacordo com esta lei, a ele serão aplicáveis as 
seguintes sanções:

I – o servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer 
informação obtida nos termos do convênio, em finalidade ou 
hipótese diversa da prevista nele, em lei, regulamento ou ato 
administrativo será responsabilizado administrativamente por 
descumprimento do dever funcional de observar as normas legais 
ou regulamentares, se o fato não constituir infração mais grave, 
sem prejuízo de sua responsabilização em ação regressiva própria 
e responsabilidade legal cabível;
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II – o servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou 
revelação de qualquer informação sigilosa de que trate o convênio, 
com infração ao disposto no art. 198 da Lei n.º 5.172/66 (Código 
Tributário Nacional), ficará sujeito à penalidade de demissão, sem 
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis;

III – o servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, 
fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, 
o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações, 
bancos de dados, arquivos ou a autos de processos que contenham 
informações sigilosas ou que utilizar-se indevidamente do acesso 
restrito, será responsabilizado administrativamente, nos termos 
da legislação específica, sem prejuízo das sanções civil e penais 
cabíveis;

IV – o servidor que não proceder com o devido cuidado na guarda e 
utilização de sua senha ou emprestá-la a outro servidor, ainda que 
habilitado, ou acessar imotivadamente sistemas informatizados 
que contenham informações protegidas por sigilo fiscal comete 
infração aos deveres funcionais de exercer com zelo e dedicação as 
atribuições do cargo e de observar normas legais e regulamentares, 
sem prejuízo da responsabilidade penal e civil cabível, se o fato não 
configurar infração mais grave.

Art. 9º. 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 27 dias do mês de setembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

LEI Nº 4117, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

“Institui o Mês de Conscientização e Inclusão Social das Pessoas 
com Deficiência, denominado Setembro Verde, a ser comemorado 
anualmente, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o mês de setembro como o Mês Setembro 
Verde, com o objetivo de dar visibilidade à inclusão social da Pessoa 
com Deficiência.

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que 
couber, com prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Art. 3º. As despesas com a execução dessa lei, correrão por conta 
de dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 4º. Revogam-se as disposições da lei ordinária 3.880/2017.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 

aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4118, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

“Dá o nome de Praça Alzira Veloso Nogueira - "Dona Filinha" a 
praça localizada no Setor Portal do Sol.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Denomina-se Praça Alzira Veloso Nogueira — “Dona 
Filinha” a praça localizada no Setor Portal do Sol.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4116, DE 26 DE SETEMBRO DE 2019

“Autoriza o Poder Executivo Municipal, a realizar parceria com 
a iniciativa privada para outorgar a concessão do serviço de 
Transporte Público, e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar a 
concessão do serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 
no Município de Jataí, Estado de Goiás, conforme condições 
estabelecidas nesta Lei e nas especificações técnicas e demais 
condições estipuladas no Edital de licitação.

§ 1º. As obras deverão iniciar-se no prazo de até 06 (seis) meses, e 
ser concluídas em até 30 (trinta) meses, sob pena de reversão do 
imóvel ao patrimônio do Município, independente de notificação 
e ou revogação desta.

§ 2º. O regime econômico e financeiro da concessão do serviço 
de transporte público coletivo deverá atender aos preceitos da Lei 
12.587/2012.

CAPÍTULO I
DA OUTORGA E CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 

COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO 

Art. 2º. O Procedimento licitatório deve respeitar os dispositivos 
gerais da legislação própria, bem como, em particular, os textos da 
Lei Federal n. 8.666/93, da Lei Federal n. 8.987/1995, da Lei Federal 
n. 9.074/1995, da Lei Federal n. 11.079/2004, da Lei Federal n. 
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11.445/2007 e da Lei Federal n. 12.587/2012. 

§ 1º. Para o julgamento da licitação o Poder Executivo Municipal 
adotará o critério elencado no inciso III do artigo 15 da Lei Federal 
nº 8.987/1995. 

§ 2º. A outorga da concessão tratada por esta lei não poderá ter 
caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou 
econômica justificada no ato de publicação do edital de licitação, 
nos termos do artigo 5º combinado com artigo 16, ambos da Lei 
Federal nº 8.987/1995.

§ 3º. Nos mesmos termos do artigo 17 da Lei Federal nº 8.987/1995, 
serão desclassificadas as propostas:

I – que necessitem, para sua viabilização, de vantagens ou subsídios 
que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de 
todos os concorrentes;

II — de entidades estatais alheias à esfera político-administrativo 
do poder concedente que, para a sua viabilização, necessitem de 
vantagens ou subsídios do Poder Público Municipal.

§ 4º. Incluem-se nas vantagens ou subsídios descritos anteriormente 
qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em 
consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a 
isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes.

Art. 3º. A concessão de que trata essa Lei será realizada mediante 
procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública, a 
qual deverá respeitar os dispositivos gerais da legislação própria, 
sem prejuízo das regras específicas descritas nos incisos deste 
artigo.

I – O instrumento convocatório deverá indicar, dentre outros: 

a) o objeto do certame; 
b) as condições de prestação dos serviços; 
c) o universo dos proponentes;
d) os fatores e critérios para a aceitação e o julgamento das 
propostas;
e) o procedimento, a quantidade de fases e seus objetivos; e 
f) as sanções aplicáveis e as cláusulas do contrato de concessão ou 
parceria.

II – A outorga da concessão será formalizada mediante contrato 
administrativo, do qual constarão, entre outras, as seguintes 
cláusulas essenciais:

a) o objeto, a área e o prazo da concessão; 
b) o modo, a forma e as condições de prestação dos serviços; 
c) as regras, os critérios e os parâmetros definidores da implantação, 
expansão, alteração e modernização do serviço, bem como de sua 
qualidade;
d) os deveres relativos à universalização, à continuidade e à 
equidade dos serviços;
e) a sujeição aos planos e metas de qualidade fixados pelo Poder 
Executivo; 
f) as condições de prorrogação do contrato; 
g) o regime de equilíbrio contratual e os critérios para sua 
recomposição; 
h) os direitos, garantias e obrigações do poder concedente e do 

concessionário; 
i) os casos de extinção da concessão e as hipóteses de intervenção;
j) os bens reversíveis;
k) as sanções aplicáveis ao concessionário; 
l) a forma amigável pata solução de divergências e controvérsias 
contratuais que eventualmente ocorrerem; e
m) o foro, necessariamente da sede da Administração Pública do 
Município, para solução das divergências contratuais.

Parágrafo Único. As qualificações técnico-operacional, profissional 
e econômico financeira, bem como as garantias da proposta e 
do contrato, exigidas indistintamente dos proponentes, deverão 
ser compatíveis com o objeto e proporcionais à sua natureza e 
dimensão.

Art. 4º. A concorrência será realizada nos termos desta Lei e 
da legislação pertinente, com observância dos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e igualdade 
de julgamento, através de critérios objetivos e da vinculação ao 
instrumento convocatório.

Art. 5º. No julgamento da licitação será considerado um dos 
seguintes critérios:

I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;

II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao Poder Concedente 
pela delegação da concessão; 

III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, 
II e VII deste artigo; 

IV - a melhor proposta técnica, com preço fixado no Edital, 

V - a melhor proposta, em razão da combinação dos critérios de 
menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com a de 
melhor técnica; 

VI - a melhor proposta, em razão da combinação dos critérios 
de maior oferta pela delegação da concessão com o de melhor 
técnica; ou 

VII - a melhor oferta de pagamento pela delegação da concessão, 
após qualificação de propostas técnicas.

§ 1º. A aplicação do critério previsto no inciso II somente será 
admitida quando previamente prescrito no Edital de Licitação, 
inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-
financeira. 

§ 2º. Para fins de aplicação do disposto nos incisos IV, V, VI e VII, 
deste artigo, o Edital de Licitação conterá parâmetros e exigências 
para formulação de propostas técnicas. 

§ 3º. As propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente 
incompatíveis com os objetivos da licitação serão recusadas. 

§ 4º. Em igualdade de condições, terá preferência na concessão a 
proposta de empresa brasileira. 

Art. 6º. O prazo da concessão, respeitado o limite mínimo de 5 
(cinco) e o limite máximo de 35 (trinta e cinco anos) anos, conforme 
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estabelecido no inciso I do artigo 5º da Lei Federal nº 11.079/2004, 
será determinado no Edital de licitação, em função do estudo de 
viabilidade econômico-financeira da concessão.

§ 1º. Em nenhuma hipótese será admitida prorrogação ou 
renovação da concessão que implique duração do contrato por 
tempo maior que o previsto no caput, sem que seja realizado novo 
procedimento licitatório, a ser autorizado por lei específica em 
época oportuna. 

§ 2º. As condições admissíveis para eventual prorrogação do 
contrato de concessão deverão ser estabelecidas no Edital de 
licitação, obedecidos os demais dispositivos legais.

Art. 7º. Para que se proceda a abertura de crédito especial ou 
suplementar ao orçamento, caso necessário, deverá existir prévia 
e específica autorização legislativa, mediante lei própria, na qual 
deverá estar detalhada, com exatidão, as respectivas importâncias 
e suas destinações. 

Art. 8º. Para os efeitos desta Lei, o Município será denominado de 
Poder Concedente.

Art. 9º. O Poder Concedente exercerá fiscalização quanto ao 
cumprimento desta Lei, do edital e de Licitação e demais normas 
aplicáveis, não podendo excluir ou atenuar a responsabilidade do 
Concessionário, desde a licitação à prestação dos serviços. 

Parágrafo Único. A transferência da concessão ou do controle 
societário do concessionário, sem anuência expressa do Poder 
Concedente, importará, necessariamente, na aplicação da pena de 
caducidade da concessão. 

Art. 10. A subconcessão será admitida, mediante autorização 
expressa e prévia do Poder Concedente.

Parágrafo Único. Para os fins deste artigo, o Concessionário 
poderá ceder a terceiros, na forma de subconcessão, frações do 
empreendimento concluído, apenas para a exploração comercial 
das atividades inerentes, acessórias ou complementares, 
respeitado o prazo de duração da concessão.
 
Art. 11. As contratações e as subconcessões efetivadas pelo 
Concessionário serão regidas pelo direito privado, mediante sua 
exclusiva responsabilidade, não se estabelecendo qualquer relação 
jurídica entre terceiros e o Município.

Art. 12. Ao Concessionário caberão todos os investimentos e 
despesas diretas e indiretas, de qualquer natureza, relativos à 
implantação dos terminais de integração, bem como a construção, 
operação e manutenção da exploração do serviço de transporte 
público.

Art. 13. O custo do investimento do Concessionário, será 
remunerado e amortizado pela exploração do sistema de transporte 
de coletivo urbano de passageiros.

Art. 14. Extinguir-se-á a concessão por:

I - término do prazo contratual; 
II - encampação; 
III - caducidade; 

IV - rescisão; 
V - anulação: 
VI - falência ou extinção da empresa Concessionária ou falecimento 
e/ou incapacidade do seu titular, no caso de empresa individual. 

Art. 15. Extinta a concessão, por quaisquer dos motivos enumerados 
no artigo anterior, retornarão ao Poder Concedente todos os bens 
reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao Concessionário, 
conforme previsto no Edital de Licitação e estabelecido no contrato 
de concessão.

§ 1º. Após o término do prazo da concessão, os Terminais de 
Integração (bens móveis e imóveis), construções e equipamentos 
serão incorporados, imediatamente, ao patrimônio do Município, 
independente de pagamento ou indenização, a qualquer título, 
sendo explicitamente vedado ao Concessionário, por qualquer 
motivo, reter a concessão. 

§ 2º. O disposto neste artigo aplica-se no caso de reversão 
do contrato de concessão para o Município, devendo o Poder 
Concedente assumir a administração dos Terminais, visando 
assegurar a continuidade da prestação dos serviços à população. 

Art. 16. O Poder Concedente poderá intervir na concessão, com o 
objetivo de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem 
como no fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares 
e legais pertinentes. 

Parágrafo Único. A intervenção far-se-á por ato do Chefe do Poder 
Executivo, que conterá a designação do interventor, prazo de 
duração da intervenção, objetivos e limites da medida. 

Art. 17. Declarada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no 
prazo de 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo 
para, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, comprovar 
as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, 
assegurando aos indiciados o direito de ampla defesa. 

Art. 18. Cessada a intervenção, e se não for extinta a concessão, 
a administração dos serviços será devolvida ao Concessionário, 
precedidas de prestação de contas pelo interventor que responderá 
pelos atos praticados durante a sua gestão.

Art. 19. Aplica-se, no que couber, os dispositivos referentes 
ao serviço adequado, os direitos e obrigações dos usuários, os 
encargos do Poder Concedente e do Concessionário, prescritos na 
legislação federal. 

CAPÍTULO II 
DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO DE PASSAGEIROS 

Art. 20. Fica a empresa concessionária, nos limites fixados por esta 
lei, autorizada a implantar no Município, Terminais de Integração, 
desde que haja viabilidade técnica e atenda a demanda do 
transporte coletivo urbano desta municipalidade. 

Art. 21. A parceria entre a administração Pública e as concessionárias 
de transporte, contempla os seguintes objetivos estratégicos:

I - tornar o transporte coletivo urbano mais atrativo em relação ao 
transporte individual motorizado;
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II - promover a melhoria contínua dos serviços, equipamentos e 
instalações relacionados à mobilidade urbana; 

III - assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade 
urbana contribuam para a melhoria da qualidade ambiental urbana 
e estimulem o uso de modos não motorizados; 

IV - tornar a mobilidade urbana sustentável um elemento que 
contribua para o desenvolvimento socioeconômico da cidade; 

V – tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social. 

Art. 22. O Terminal de Integração do Transporte Coletivo do 
Município será construído em local acessível que viabilize a 
mobilidade urbana. 

Art. 23. Os locais específicos dos Terminais de Integração, serão 
delimitados e caracterizados em Decreto do Chefe do Poder 
Executivo, consultadas as associações de moradores nos termos da 
legislação vigente.

§ 1º. As desapropriações das áreas necessárias à construção dos 
Terminais de Integração, serão processadas pela Administração 
Municipal, na forma da lei, e os custos delas decorrentes deverão 
ser suportados pelo Concessionário, estabelecido no Edital de 
Licitação.

§ 2º. Os projetos e as construções deverão ser elaborados e 
executados, respectivamente, de forma a garantir o acesso às 
pessoas deficientes, na forma da legislação em vigor.

Art. 24. O modelo operacional a ser adotado será o tronco-
alimentado, que consiste em modelo de redes de transporte 
compostas por linhas estruturais e alimentadoras, em que as linhas 
estruturais são receptoras das demandas captadas pelas linhas 
de acessibilidade aos bairros ou regiões periféricas de menor 
demanda de passageiros. 

Art. 25. O Poder Concedente, através da Superintendência Municipal 
de Trânsito, exercerá a fiscalização das obras de construção e da 
operação dos serviços dos Terminais de Integração de Transporte 
Coletivo, a fim de garantir a execução da obra e a prestação do 
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. 

§ 1º. Considera-se serviço adequado, para fins desta Lei, aquele que 
satisfizer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação, e 
modicidade das tarifas. 

§ 2º. Periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, 
a fiscalização de que trata este artigo será feita por comissão 
composta de representantes do Poder Concedente e do 
Concessionário.

Art. 26. Ao Concessionário será permitido auferir receita 
complementar resultante da exploração dos equipamentos e 
serviços instalados nos Terminais de Integração:

I - Comércio de conveniência;

II – Estacionamentos;

III - Outros definidos no Edital de Licitação e no contrato de 
concessão, excluídos sanitários.

Parágrafo Único. As receitas provenientes das fontes mencionadas 
neste artigo serão, obrigatoriamente, consideradas para aferição do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato de concessão.

§ 1º. Os projetos preliminares de infra - estrutura e edificações 
deverão ser apresentados à Supervisão de Implantação do Sistema 
Integrado, no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega da respectiva 
Ordem de Serviço.

§ 2º. Os projetos e memoriais das edificações e infra - estrutura, em 
atenção às diretrizes do Edital de Licitação, deverão ser submetidos 
à aprovação da Supervisão de Implantação do Sistema Integrado e 
demais órgãos técnicos da Prefeitura Municipal, no prazo máximo 
de 03 (três) meses, após a entrega da respectiva Ordem de Serviço.

§ 3º. As edificações e os sistemas viários deverão ser concluídos 
no prazo de 06 (seis) meses, contados da data de aprovação dos 
projetos, podendo ser prorrogado por motivo de força maior, a 
critério da Supervisão de Implantação do Sistema Integrado.

§ 4º. As despesas com prospecções geo — técnicas, construções, 
encargos financeiros de forma geral, tributários, previdenciários 
relativos à instalação e operação dos Terminais de Integração, 
bem como custos de desapropriações, serão de exclusiva 
responsabilidade do Concessionário.

§ 5º. O Concessionário será diretamente responsável por eventuais 
danos ou prejuízos ocasionados ao Município, aos usuários ou a 
terceiros, em especial nos passeios públicos, redes de luz, gás, 
telefone, água e esgoto. 

Art. 27. O sistema de transporte coletivo urbano do Município, 
se adaptará, obrigatoriamente, aos termos desta Lei, no que 
concerne à observância das normas referentes à operacionalização 
dos Terminais de Integração.

Art. 28. O acompanhamento e a implantação do Projeto do 
Sistema Integrado de Transporte Coletivo, em nível consultivo, será 
realizado por comissão especial instituída para esta finalidade por 
ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 1º. A Comissão Especial do Sistema Integrado de Transporte 
Coletivo será constituída de: 

I – 01 (um) representante indicado pela Câmara Municipal,

II - 01 (um) representante da Secretaria de Obras e Planejamento 
Urbano;

III - 01 (um) representante da Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo; IV - 01 (um) representante da Secretaria da Fazenda;

V - 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;

VI - 01 (um) representante da Superintendência Municipal de 
Trânsito.

§ 2º. O Chefe do Poder Executivo poderá convidar para participar 
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das reuniões da Comissão Especial profissionais com conhecimento 
específico na área. 

§ 3º. Os membros da Comissão Especial serão designados através 
de ato do Chefe do Poder Executivo. 

Art. 29. O gerenciamento da implantação e acompanhamento da 
concessão dos Terminais de Integração do Sistema de Transporte 
Coletivo, objeto da presente lei, será realizado através de uma 
Supervisão, vinculada ao Gabinete do Chefe do Poder Executivo, 
que a regulamentará por decreto. 

Art. 30. O Chefe do Poder Executivo editará os decretos necessários 
à plena e fiel execução desta lei.

Art. 31. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SME Nº. 009/2019.                                

JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

O MUNICÍPIO DE JATAÍ, Estado de Goiás, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, esta representada por sua Secretária, 
Sra. Jeane Idalina Bonifácio, vem por meio deste para CONVOCAR 
os candidatos, abaixo nominados, os quais foram aprovados no 
Processo Seletivo Simplificado aberto por meio do Edital nº. 
001/2019, devendo os mesmos se fazer presentes na sede da 
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 08, 26, Setor 
Primavera, Jataí/GO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, 
contados da data de publicação deste edital convocatório, para 
apresentar a documentação aqui requerida e assinar o contrato de 
prestação de serviços por prazo determinado.

I – PROFESSOR NA ÁREA DE PEDAGOGIA.

Classificação Nº de 
inscrição

Nome Data de 
nascimento

Nota

47 39 ANGELITA VILELA LIMA 
(*CR)

25/08/1972 3,8

48 199 ROSICLER PEREIRA DA 
SILVA (*CR)

24/10/1979 3,8

* CR – Cadastro de Reserva

II – AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO.

Classificação Nº de 
inscrição

Nome Data de 
nascimento

Nota

25 378 ELENICE REGINA 
FERREIRA SILVA (*CR)

10/12/1973 4,7

* CR – Cadastro de Reserva

As pessoas constantes nos quadros supragrafados serão distribuídas 

à critério único e exclusivo da Secretaria Municipal de Educação 
da seguinte forma nas seguintes unidades do sistema educacional 
municipal:

• Escola Municipal Irmã Scheila;
• Escola Municipal Boa Vista e 
• Cmei Abelhinha

Os convocados por meio deste edital deverão apresentar no ato de 
sua apresentação os seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade (cópia legível e original); 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF) (cópia legível e original);
c) Título de eleitor (cópia legível e original);
d) Certidão Eleitoral (Certidão de Quitação Eleitoral, obtida junto 
ao TRE ou Internet – site: http:www.tse.jus.br/eleitor/servicos/
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral);
e) Carteira de Reservista, se do sexo masculino (cópia legível e 
original);
f) Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia legível e original);
g) Certidão Negativa Criminal Estadual (site: www.tjg.jus.br) 
(original);
h) Certidão negativa Criminal Federal (site: www.trf1.jus.br/
servicos/certidao) (original);
i) Certidão Municipal de Débito (Secretaria da Fazenda da 
Prefeitura) (original);
j) PIS/PASEP (cópia legível e original);
k) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (cópia 
legível e original); 
l) Comprovante de Endereço com CEP atualizado dos últimos 03 
(três) meses de referência (cópia legível e original); 
m) Comprovante de Escolaridade (Certificados/Diploma/
Declaração) (cópia legível e original);
n) Duas foto 3 X 4; 
o) Atestado de saúde ocupacional – ASO ou atestado médico de 
que está apto para exercer as suas funções (original);
p) Declaração de que não ocupa Cargo Público (preencher e assinar 
na Secretaria Municipal de Educação); 
q) Número da Agência e da Conta Corrente junto a Caixa Econômica 
Federal (no caso de abertura de conta salário, pegar o respectivo 
documento na Secretaria Municipal de Educação); 

Os documentos acima relacionados deverão ser apresentados de 
uma só vez, não sendo admitida a sua apresentação parcial ou 
fracionada, sendo considerado desistente o Convocado que não 
atender a esta determinação.

Caso haja necessidade de abertura de conta salário junto a Caixa 
Econômica Federal, o Convocado terá o prazo de 02 (dois) dias 
corridos, contados da sua apresentação, para fazer a abertura da 
conta bancária e apresentar os dados na Secretaria Municipal de 
Educação, sendo que se extrapolar o prazo aqui estabelecido o 
Convocado será considerado desistente.

Se o contrato não for confeccionado no dia da apresentação, será 
agendada uma data para a sua respectiva assinatura, sendo que 
o não comparecimento para que seja assinado o contrato será 
considerado como desistência da vaga.

O Convocado somente entrará em exercício de suas funções após 
a assinatura do contrato.
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Não será contratado o Convocado que ocupar outro cargo público 
até o momento de sua apresentação.

Somente será realizado o procedimento de contratação mediante 
a apresentação pessoal do Convocado, não se aceitando qualquer 
outra forma, bem como não será realizada a contratação por meio 
de procuração.

JEANE IDALINA BONIFÁCIO
Secretária Municipal De Educação

DEINER DA COSTA MENEZES
Secretário de Gestão e Planejamento


