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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2019

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, avisa a todos interessados que realizará a licitação na 
modalidade pregão, na forma presencial, do tipo menor preço 
por item, tem por objeto a contratação de empresa, visando 
a aquisição de combustível tipo gasolina comum e etanol com 
fornecimento parcelado, para abastecimento dos veículos das 
diversas Secretarias do Município, no perímetro urbano de Jataí – 
GO, conforme quantitativo e demais especificações constantes do 
Edital, disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 23/10/2019 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

REGIMENTOS

ERRATA 
REGIMENTO INTERNO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO 

MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO.

Em vista de erro material de digitação, constante da introdução do 
Regimento da J.R.F., que foi publicado no Diário Oficial Eletrônico 
do Município de Jataí no dia 08/10/2019, na Edição de nº 1.555, 
na pág. 02, faz-se nesta oportunidade a seguinte ERRATA:

ONDE SE LÊ:
Texto aprovado em sessão plenária realizada no dia 27 de novembro 
de 2019, na sala de reuniões da J.R.F.;

LEIA-SE:
Texto aprovado em sessão plenária realizada no dia 27 de setembro 
de 2019, na sala de reuniões da J.R.F.;

Vinícius Assis Pereira
Presidente da J.R.F

_____________________________________________________

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao CONTRATO Nº 175/2019, firmado entre 
o MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO e a empresa CINTHIA LORENA SILVA 
– MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.561.062/0001-94, publicado 
no dia 04/10/2019, 1553ª edição, página 15, ocorreu um erro 
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PÁG. 01

material de digitação, como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

14 R$ 353,00 R$ 4.236,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 4.236,00 (quatro mil duzentos 
e trinta e seis reais)
 
LEIA-SE: 

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

14 R$ 353,00 R$ 5.295,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 5.295,00 (cinco mil duzentos 
e noventa e cinco reais)
_____________________________________________________

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao CONTRATO Nº 176/2019, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO e a empresa DAIANE PENA DE JESUS 
GUIMARAES – MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.317.450/0001-54, 
publicado no dia 04/10/2019, 1553ª edição, página 15, ocorreu 
um erro material de digitação, como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

01 R$ 234,00 R$ 2.808,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 2.808,00 (dois mil oitocentos 
e oito reais)

LEIA-SE: 

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

01 R$ 234,00 R$ 3.510,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 3.510,00 (três mil quinhentos 
e dez reais)
_____________________________________________________

           ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao CONTRATO Nº 177/2019, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO e a empresa LAURIANE MOREIRA PERES 
– MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.431.962/0001-06, publicado 
no dia 04/10/2019, 1553ª edição, página 15, ocorreu um erro 
material de digitação, como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ: 

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

15 R$ 260,00 R$ 3.120,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 3.120,00 (três mil cento e 
vinte reais)
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LEIA-SE:

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

15 R$ 260,00 R$ 3.900,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos 
reais)
_____________________________________________________

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao CONTRATO Nº 178/2019, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO e a empresa LIDIANE CAMPOS FERREIRA 
ASSIS –ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.445.228/0001-07, 
publicado no dia 04/10/2019, 1553ª edição, página 15, ocorreu 
um erro material de digitação, como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ:  

CONCESSIONÁRIA: LAURIANE MOREIRA PERES – MEI
CNPJ/CPF: 17.431.962/0001-06

 
BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

10 R$ 800,00 R$ 9.600,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos 
reais)

LEIA-SE: 

CONCESSIONÁRIA: LIDIANE CAMPOS FERREIRA ASSIS –ME
CNPJ/CPF: 34.445.228/0001-07

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

10 R$ 800,00 R$ 12.000,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
_____________________________________________________

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao CONTRATO Nº 179/2019, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO e a empresa LOURIVALDO RODRIGUES 
LEMES -MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.883.112/0001-57, 
publicado no dia 04/10/2019, 1553ª edição, páginas 15/16, 
ocorreu um erro material de digitação, como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ:

CNPJ/CPF: 17.431.962/0001-06 

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

12 R$ 585,99 R$ 7.020,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 7.020,00 (sete mil e vinte 
reais).                    

LEIA-SE:

CNPJ/CPF: 28.883.112/0001-57
BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

12 R$ 585,99 R$ 8.789,85

VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 8.789,85 (oito mil setecentos 
e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
_____________________________________________________  

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO

O extrato referente ao CONTRATO Nº 180/2019, firmado entre o 
MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO e a empresa SILVIA CAMPOS FERREIRA 
– MEI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.555.358/0001-49, publicado no 
dia 04/10/2019, 1553ª edição, página 16, ocorreu um erro material 
de digitação, como descrito abaixo:

NO EXTRATO CITADO ONDE SE LÊ:

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

11 R$ 950,00 R$ 11.400,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 11.400,00 (onze mil e 
quatrocentos reais)

LEIA-SE:

BOX VALOR MENSAL VALOR TOTAL

11 R$ 950,00 R$ 14.250,00
VALOR GLOBAL DA CONCESSÃO: R$ 14.250,00 (quatorze mil 
duzentos e cinquenta reais).

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 004
PROCESSO 004/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ
CPMF- 00.079.350/0001-95
CONTRATADO: ITAMAR BATISTA CORDEIRO
CPF/MF- 165.681.761-68
RG: 867035-SSP-GO
END.: Rua Capitão Serafim de Barros, nº 1623- Setor Santa Maria- 
Jataí-Go

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL-Lei nº 8.666/93, Artº 24, Inciso 2 e 
Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018 que altera os valores de 
Licitação, e portanto o presente contrato fica como DISPENSA DE 
LICITAÇÃO por valor inferior.
DO OBJETO: 01-Coordenação das atividades administrativas e 
burocráticas em atendimento à Gestão da Fundação Educacional 
de Jataí;
2- Gerenciamento e acompanhamento de convênios e contratos 
firmados entre a FEJ e terceiros;
3-Gerenciar atividades de escritório e suas demandas 
administrativas;
4-Assessorar o Presidente do Conselho Superior e Diretor Executivo 
da FEJ em suas demandas.

DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: Valor total do contrato 
é de R$ 5.070,00-(cinco mil, setenta reais) que será pago pela 
Contratante em 03 parcelas iguais e consecutivas de R$ 1.690,00-
(hum mil, seiscentos e noventa reais), ficando retido o INSS.
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  12.364.2061.3.3.90.36.00
VIGÊNCIA: 1º de outubro de 2019  e o término em 31 de dezembro 
/2019.

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE JATAÍ, 1º.10.2019.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
  

Processo nº 004/2019 

O Presidente da Fundação Educacional de Jataí, Estado de Goiás, 
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, Embasado 
no artº 24,inciso II   da Lei 8.666/93, e Decreto Nº 9412/2018 de 
19,06,2018.

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de prestação de 
Serviços de Apoio Administrativo;

CONSIDERANDO a complexidade e grau de exigência que são 
impostas pela legislação aplicável aos gestores municipais e pelos 
organismos fiscalizadores, quanto às obrigações de prestação 
de contas da aplicação de recursos públicos e cumprimento da 
legislação vigente, principalmente da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e das instruções normativas do TCM;

CONSIDERANDO que os procedimentos de controle exigem visão 
aliada à experiência e qualificação  profissional, responsável pelo 
Gerenciamento à Fundação Educacional de Jataí;

CONSIDERANDO a impossibilidade de mensuração e fixação de 
critérios objetivos quanto à capacidade de trabalho, confiabilidade, 
responsabilidade do contratado;

RECONHECENDO a experiência  profissional de ITAMAR BATISTA 
CORDEIRO,  face aos relevantes serviços prestados na sua função;
CONSIDERANDO finalmente o que dispõe o artº 24, inciso II,  da 
Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores 
e o artº 17, item IV da Instrução Normativa IN 0015/2012, de 
07.11.2012 do TCM, e Decreto nº 9412/2018 de 19.06.2018.

R E S O L V E

1º.- Fica declarada a dispensa de licitação para realização de 
procedimento licitatório para obtenção de serviços  de Apoio 
Administrativo , para a Fundação Educacional de Jataí, no período 
de 1º.10.2019 a 31.12.2019.. 

2º.- Reconhecendo à competência, idoneidade e notoriedade   
profissional, fica autorizada a contratação de  ITAMAR BATISTA 
CORDDEIRO,  observados os regramentos leais e de preços vigentes 
desta natureza.

3º.- Este termo entrará em vigor nesta data.

Jataí, 1º de outubro de 2019.

Christiano de Oliveira e Silva
Presidente da FE

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 do PREGÃO 
nº 125/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

ABENET – PROVEDORA DE 
ACESSO A INTERNET LTDA - ME

03.576.095/0001-84  937/2019 - FMS

Jataí – GO, 08 de outubro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018
CONTRATO N°892/2019

CONTRATO REFERENTE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DE USO HOSPITALAR E OUTROS 
CONGÊNERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
DE SAÚDE PÚBLICAS MUNICIPAIS (UNIDADES BÁSICAS, 
ESPECIALIZADAS E HOSPITAIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE JATAÍ - GOQUE ENTRE SI FAZEM O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JATAÍ E A EMPRESA CM HOSPITALAR S/A, NA FORMA 
QUE SEGUE: 

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE – DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO, com sede 
na Rua Riachuelo, Nº 2762 vila Fátima, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.053. 489/0001 - 49, representado neste ato pelo Secretario de 
Saúde LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR nomeado gestor 
do FMS pela Portaria SGP 007/2019. Gestor do FMS - Decreto 
3.249/2019, através do Pregoeiro e equipe de apoio, designados 
pelo Decreto Nº 3.030, de 02 de julho de 2018, com sede na Rua 
Riachuelo nº 2.762 – Vila Fátima, na cidade de Jataí, Estado de 
Goiás, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. 

CONTRATADA: A empresa CM HOSPITALAR S/A, pessoa jurídica, 
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 12.420.164/0001-57 
estabelecida na AVENIDA LUIZ MAGGIONI nº 2727 Bairro DISTRITO 
EMPRESARIAL RIBEIRAO PRETO, neste ato representado pelo 
seu sócio/procurador a  Senhora ELISÂNGELA DE OLIVEIRA 
RODRIGUES DOS SANTOS,brasileira, casada, coordenadora de 
Licitação, portadora da Carteira de Identidade n° 28.250.119 SSP/
SP e CPF n° 251.113.738-02, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA. 

RESOLVEM celebrar este contrato, em conformidade com as 
disposições contidas na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei 
nº 8.666/93, e suas alterações.
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FUNDAMENTO: Este contrato decorre da licitação realizada na 
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 126/2018 - SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS data do de 04 de setembro de 2018, 
regido pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
8.666/93 em sua redação vigente, conforme consta do processo 
nº 24044/2018. Homologada pelo Senhor Secretario Municipal 
de Saúde, em 11 de setembro de 2018, que é parte integrante do 
presente instrumento contratual. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a aquisição dos itens abaixo 
discriminados, destinados à atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde de Jataí - GO: 

Código Item Descrição Marca Qtde Preço 
Unit.

SALDO VALOR

* 192659 23 ATADURA 
GESSADA 
MEDINDO 10CM 
LARGURA X 3M 
COMPRIMENTO  
COM

CREMER 1800 17,7500 1400  R$      
24.850,00 

* 192660 24 ATADURA 
GESSADA DE 
15CM X 3M  COM 
SUBSTRATO TêXTIL 
DE 15 FIOS P CM² 
100

CREMER 1000 20,0000 780  R$      
15.600,00 

* 192661 25 ATADURA 
GESSADA 
MEDINDO 20 CM 
LARGURA X 4 M 
COMPRIMENTO 
COM

CREMER 1800 36,9000 1586  R$      
58.523,40 

* 192662 102 CATETER 
TIPO óCULOS  
DISPOSITIVO PARA 
INSTILAçãO DE 
OXIGêNIO OU AR

EMBRAMED 3500 0,5800 3460  R$        
2.006,80 

TOTAL R$ 100.980,20

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA. 
O(s) item(ns) do objeto licitado deverá(ão), na forma contratual e 
designada na Ata de Registro de Preços, ser entregue(s) de forma 
parcelada ou total, de acordo com as necessidades da Administração 
Pública Municipal devendo ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após 
a data do recebimento da Ordem de Fornecimento (OF) emitida 
pelo Departamento de Compras, devendo constar e entregar 
de forma única e integral o(s) produto(s) na(s) quantidade(s) 
solicitada(s) pela Administração Pública. 

§1º. A solicitação de fornecimento somente pode ser assinada pelo 
responsável pelo Departamento de compras ou pessoa designada 
pelo mesmo.

§2º. LOCAL E HORÁRIO PARA EVENTUAIS ENTREGA DO OBJETO. 
Os produtos deverão ser entregues em horário comercial (das 
08h:00min às 10h:30min e das 13h:00min às 16h:30min) em 
nossos Almoxarifados abaixo descrito e/ou outro local indicado 
pelo Setor de Compras na Ordem de Fornecimento, a qual 
será recebida por uma comissão de recebimento do material 
designada pelo departamento específico para tal fim, correndo 
por conta da Vencedora as despesas de embalagem, seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 
e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente 
incidirem no fornecimento.

§3º. Os produtos serão recebidos da seguinte forma: 
I) Provisoriamente para posterior verificação da conformidade 
dos mesmos com as especificações e validades quando for o 

caso, devidamente após a aferição da qualidade e quantidade e 
consequente aceitação;
II) Definitivamente após a aferição da qualidade e quantidade e 
consequente aceitação.
§4º. Todas as despesas decorrentes do fornecimento do 
medicamento/material/produto, inclusive a entrega no local 
indicado, correrão inteira e exclusivamente por conta da contratada. 
§5º. A Secretaria Municipal de Saúde de Jataí - GO através 
do Departamento de Compras adotará o seguinte critério de 
procedimento durante a vigência da Ata de Registro de Preços: 
A) Emitirá Ordem de Fornecimento (OF) para aquisição dos 
produtos solicitados, onde constará a quantidade, o produto, local 
de entrega, incluindo endereço e responsável pelo recebimento e 
data da emissão;
B) Cópia da Ordem de Fornecimento (OF) será remetida ao Setor 
requisitante para acompanhar a entrega dos produtos dentro dos 
prazos contratados;
C) O Setor requisitante emitirá a certificação de entrega e aceite 
das encomendas solicitadas. Este aceite será parte do ajuste a ser 
feito quando do pagamento da fatura; 
D) Caso ocorra(m) irregularidade(s) no fornecimento do 
medicamento/material/produto, serão adotadas os seguintes 
procedimentos: 
D.1) Será emitido na Ordem de Fornecimento (OF) o motivo da 
irregularidade apresentada pelo fornecedor;
D.2) Caso ocorra(m) irregularidade(s) durante a vigência do 
Contrato, a Secretaria Municipal de Saúde notificará o fornecedor 
sobre o(s) fato(s) decorrente(s) e apontado(s), para que seja 
cumpra em até 02 (dois) dias úteis a irregularidade apontada;
D.3) Tendo sido notificado e o fornecedor incorrer novamente 
no descumprimento das cláusulas listadas, imediatamente será 
cancelado o registro de preços, sendo adotadas as medidas listadas 
nos itens descritos na Cláusula Décima Segunda do referido edital. 

§6º. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO. O(s) item(ns) do objeto 
deverá(ão) possuir, na data da entrega, validade de no mínimo 12 
(doze) meses, a contar da data do recebimento deste em nossos 
Almoxarifados e/ou outro local indicado pelo Setor de Compras na 
Ordem de Fornecimento.
§7º. Não serão aceitos medicamento/material/produto com 
validade inferior a 12 (doze) meses.
§8º. As datas de validade, usadas como referência, serão aquelas 
grafadas pelos fabricantes nas embalagens originais do produto, 
não sendo consideradas válidas etiquetas ou qualquer inserção de 
dadas feitas a posteriori.
§9º. Na Nota Fiscal da CONTRATADA deverá conter o número da 
Ordem de Fornecimento, bem como o número do Pregão, de 
preferência, no campo de observações.
§10º. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
pendente de entrega a totalidade no fornecimento integral das 
Ordens de Fornecimentos (OFS), qualquer obrigação que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade, inadimplência ou se pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou 
correção monetária (quando for o caso). 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
O valor global do presente contrato é de R$ 100.980,20 (cem mil, 
novecentos e oitenta reais e vinte centavos), a ser pago mediante 
a emissão de fatura, conforme Relatório de Fornecimento e Nota 
Fiscal fornecida. 
§1º. O pagamento deverá acontecer no prazo de ate 30 (trinta) 
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dias após apresentação de nota fiscal. A fatura deverá conter no 
mínimo os seguintes dados: 
A) Data de emissão 
B) Estar endereçada ao: Fundo Municipal de Saúde de Jataí, com 
sede na Rua Riachuelo, nº 2.762, Vila Fátima - Jataí - GO.
C) Quantidade fornecida; 
D) Especificação do produto fornecido; 
E) Preço unitário e total da fatura.
§2º. O gestor do contrato somente atestará o recebimento do 
objeto e liberará a Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando 
cumprida pela Contratada, todas as condições pactuadas nos itens 
descritos no item XI do Edital e das obrigações contratuais.
§3º. O pagamento será efetuado após a comprovação pelo 
contratado de que não existe pendência quanto as suas obrigações 
para com o sistema social, mediante apresentação das Certidões 
Negativa de Débitos com o INSS e com o FGTS. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DOS 
RECURSOS FINANCEIROS.

As despesas com a presente licitação correrão a cargo das seguintes 
dotações orçamentárias: 
10.122.1039.2062.3.3.90.30.00
10.301.1039.2077.3.3.90.30.00
10.302.1039.2078.3.3.90.30.00
10.302.1039.2088.3.3.90.30.00
10.302.1039.2089.3.3.90.30.00
10.304.1039.2080.3.3.90.30.00
10.305.1039.2081.3.3.90.30.00
Os empenhos serão realizados de acordo com as (OF’s) Ordens de 
fornecimento emitidas pelo setor de Compras 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

Constituem obrigações da contratante: 
I - Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato, por meio 
de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do 
fornecimento;
II - Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras 
para com a contratada; 
III - Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada 
com a execução do fornecimento do material; 
IV - Designar servidor para acompanhar a execução do contrato; 
V - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 
desacordo com o contrato; 
VI - Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, 
mediante solicitação escrita da contratada, informações adicionais, 
dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 
VII - Fiscalizar o fornecimento do material objeto deste instrumento, 
podendo sustar, recusar ou desfazer qualquer entrega de material 
que não esteja de acordo com as exigências estipuladas. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Além das demais disposições contidas neste contrato, constituirão 
ainda obrigações da contratada: 
I - Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim 
todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, 
transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim 
todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo;
II - A Contratada deverá obrigatoriamente entregar os produtos 
contratados no prazo de ate 05 (cinco) dias úteis e, produtos 

embalados adequadamente, separados por item nas quantidades 
e especificações que trata este termo;
III - A Contratada deverá substituir os produtos objeto desse projeto 
básico, que por ventura forem entregues à Contratante, com 
defeitos de fabricação ou que apresentarem qualquer adulteração 
de qualidade, vícios, defeitos, incorreções e características, num 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados imediatamente 
após a notificação feita pela Contratante à Contratada; 
IV - A contratada está obrigada a prestar todos os esclarecimentos 
que forem solicitados pela fiscalização da Contratante, cujas 
exigências, desde que compatíveis com as desse termo, deverá 
obrigatoriamente atender; 
V - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas nesse 
termo, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação respectiva; 
VI - A Contratada está obrigada a responsabilizar-se por danos 
causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa, ou dolo na execução do objeto em questão, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade e fiscalização ou o 
acompanhamento da Contratante; 
VII - A Contratada está obrigada a assumir a responsabilidade por 
todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando: em decorrência 
da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em 
dependências da Contratante;
VIII - A Contratada está obrigada a cumprir e fazer cumprir, seus 
prepostos, mandatários ou conveniados; leis, regulamentos 
e posturas, bem como, quaisquer determinações emanadas 
das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto 
da contratação em questão, cabendo-lhe única e exclusiva 
responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão 
de seus prepostos ou convenientes; 
IX - A contratada se compromete a emitir Nota Fiscal em 
conformidade com o Protocolo ICMS 42/09, ou seja, deverá ser 
emitida Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55;
X - Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93 
constitui ainda obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 
A) Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas 
avençadas; 
B) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto desse termo, em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
e ou fabricação; 
C) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do 
Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento 
da convocação formal, conforme o caso; 
D) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
fiscalização da contratante; 
E) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
F) A contratada deverá obrigatoriamente entregar o material/
produto de acordo com as especificações determinadas em 
quantidade e especificações que trata este termo;
G) A contratada deverá substituir o material/produto que for 
entregue em desacordo com o Edital e proposta, que conterem 
defeitos no acondicionamento dos produtos, que apresentarem 
adulteração de qualidade ou características, devendo efetuar a 
referida substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
a contar da hora da notificação;
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H) A contratada deverá entregar o produto solicitado em ate 05 
(cinco) dias úteis; 
I) A contratada deverá entregar o produto no local solicitado na 
Ordem de 
Fornecimento.
XI - A inobservância destas normas acarretará na aplicação das 
penalidades previstas no Edital e contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INFRAÇÕES
Caso a contratada não cumpra quaisquer das obrigações, ou 
fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser 
aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das 
seguintes penalidades, a juízo da Administração do Município de 
Jataí, qualquer das obrigações a seguir descumpridas: 
A) recusar-se a assinar o Contrato, quando convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta; 
B) apresentar documentação falsa; 
C) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 
D) retardar (atraso injustificado), falhar (inexecução parcial ou 
inexecução total) ou fraudar a execução das obrigações assumidas 
em sua proposta e no Contrato;
E) emitir Nota Fiscal em conformidade com o Protocolo ICMS 
42/09, ou seja, deverá ser emitida Nota Fiscal Eletrônica NF-e, 
modelo 55);
F) entregar parcialmente ou parceladamente os itens solicitados na 
Ordem de Fornecimento;
G) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

Com fulcro nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia 
defesa, sujeitam-se os licitantes e/ou adjudicatários às seguintes 
penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
A) Advertência por escrito; 
B) Multa, nas seguintes hipóteses:
B.1) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso/recusa, até o 
trigésimo dia, na entrega 
do material/produto, incidente sobre a quantidade que deveria 
ter sido entregue, contado a partir da solicitação de entrega de 
material/produto encaminhada pela Administração;
B.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento, 
quando decorridos 30 (trinta) dias, ou mais, de atraso;
B.3) Será de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não 
fornecido, quando a empresa licitante se recusar ou atrasar na 
entrega do item licitado relacionado na Ordem de Fornecimento 
(OF), quando houver iminente risco de causar maiores danos 
ao paciente que aguarda o material/produto, que deverá ser 
comprovado com Relatório Médico e Farmacêutico. Após o prazo 
contido na notificação extrajudicial sem que a empresa entregue o 
material/produto o contrato poderá ser rescindido imediatamente 
de forma unilateral pela CONTRATANTE, tendo amparo por 
documentos específicos de ambas as partes, resguardado o direito 
ao contraditório e a ampla defesa;
B.4) A multa aplicada após regular processo administrativo, no caso 
que trata os sub-itens anteriores, poderá(ão) ser descontada(s) 
dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA. 
C) A suspensão de fornecimento do objeto por quaisquer motivos, 
sem justificativa expressamente acatada pela Contratante, 
durante a vigência do contrato, será considerada falta de natureza 
gravíssima, podendo ensejar, de imediato, penalidades mais 
severas por parte da Administração, como suspensão de licitar 

com o ente público municipal (alínea “D”) e até mesmo declaração 
de inidoneidade da empresa faltosa (alínea “E”), além das multas 
já previstas, justificando ainda a rescisão imediata do contrato de 
forma unilateral pela Administração;
D) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública Municipal por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, nos seguintes termos; 
E) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com 
a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou a punição, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração 
dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no item anterior;
F) Cancelamento da Ata de Registro de Preços e medidas previstas 
na Lei nº 10.520/02. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido, total ou parcialmente, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 
I) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas na Ata de 
Registro de Preços;
II) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte sem prévia 
ou expressa anuência da CONTRATANTE;
III) A solicitação da CONTRATADA da Ata de Registro de Preços, 
para o cancelamento do preço registrado, deverá ser informada 
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à CONTRATANTE a 
aplicação das penalidades previstas.
IV) O não cumprimento dos prazos; 
V) O cumprimento irregular das especificações ou prazos contidos 
nas cláusulas contratuais; 
VI) O ausência e/ou atraso injustificado superior ao prazo de 
entrega do produto/material; 
VII) Falta de entrega de produto/material resultando em danos 
ao paciente e/ou à eficaz prestação do serviço público e/ou 
na paralisação da assistência à saúde que é serviço de caráter 
contínuo, essencial e permanente; 
VIII) O desatendimento às determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim 
como as de seus superiores; 
IX) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas 
na forma do § 1°, do art. 67, da Lei n° 8.666/93; 
X) A decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 
XI) A dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 
XII) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato; 
XIII) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes 
deste instrumento sem prévia anuência da contratante; 
XIV) Desatender às determinações do servidor da contratante, no 
exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato; 
XV) Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste 
contrato; 
XVI) Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato; 
XVII) For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a 
execução do contrato;
XVIII) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE 
e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato.
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§1º. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
§2º. A rescisão deste Contrato poderá ser: 
A) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos acima desta cláusula; 
B) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no 
processo, desde que haja conveniência para a Administração; 
C) Extrajudicial e/ou judicial, nos termos da legislação.
§3º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 
de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
§4º. Ao Secretário Municipal de Saúde reserva-se o direito de no 
caso de não cumprimento do contrato a contendo, transferi-lo a 
terceiros ou a executá-lo diretamente, sem que a CONTRATADA 
caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E (ARP).
O comprimento deste contrato está vinculado ao Edital do Pregão 
nº 126/2018 e da Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 
A vigência do presente contrato será até 31/12/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Jataí, Estado de Goiás, para dirimir 
todas as questões emergentes deste contrato, com renúncia de 
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
 
Parágrafo Único. E assim, por estarem justos combinados e 
contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma as partes, pôr seus representantes, na presença 
das testemunhas abaixo nomeadas. 
 

Jataí, 06 de setembro de 2019.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ 
CNPJ: 12.053. 489/0001 - 49

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Gestor do FMS – Portaria SGP Nº 007/2019

 Gestor do FMS - Decreto 3.249/2019
CONTRATANTE

CM HOSPITALAR S/A 
CNPJ: 12.420.164/0001-57

CONTRATADA

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 85.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de fornecimento de lanche tipo quitandas variadas, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ULISSES CASTRO LIMA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o n. 07.599.703/0001-27, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de lanche para militares da 
unidade, destina-se à alimentação de bombeiros empenhados 
em atividades de combate à incêndio, por ocasião de mobilização 
de força – tarefa, visando atendimento de ocorrência de incêndio 
florestal de grandes proporções, com atuação em múltiplas frentes 
de combate. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 36853/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
lanche tipo quitandas variadas, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
ULISSES CASTRO LIMA – ME, com endereço à rua Benjamin 
Constant, n. 1.874, Setor Santa Maria, Jataí - GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).

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

Jataí, 26 de setembro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 65.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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;
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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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita da aquisição materiais de informática, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JOÃO HENRIQUE ROSA CABRAL, 
inscrita no CNPJ sob o n. 11.740.270/0001-55, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de materiais de informática, 
especificamente, de um Roteador Wireless, destina-se à distribuição 
e gerenciamento de dados internos e externos, visando acesso à 
informações pertinentes ao serviço administrativo e operacional 
da unidade, armazenados em servidor, bem como, disponibilização 
de acesso à internet, no sentido de possibilitar alimentação 
de sistemas administrativos e operacionais da corporação. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
32373/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de 01 (um) Roteador Wireless 4 Antenas, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa JOÃO HENRIQUE ROSA CABRAL, com endereço à avenida 
Rio Claro, n. 891, Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 

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

Jataí, 26 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 69.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita de fornecimento de lanche tipo quitandas variadas, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ULISSES CASTRO LIMA – ME, 
inscrita no CNPJ sob o n. 07.599.703/0001-27, apresentou 
orçamento de menor valor, estando em conformidade com a 
solicitação em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade 
fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos, 
das fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas 
e certificado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de lanche para efetivo da 
unidade, por ocasião da realização de formatura mensal, visando 
tratar de assuntos de interesse geral da corporação, bem como 
repassar orientações pertinentes à Operação Cerrado Vivo 2019. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 33530/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
lanche tipo quitandas variadas, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
ULISSES CASTRO LIMA – ME, com endereço à rua Benjamin 
Constant, n. 1.874, Setor Santa Maria, Jataí - GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

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

Jataí, 02 de setembro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 86.2019

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

O Gestor do Fundo Especial Municipal para o Corpo de Bombeiros 
do Estado de Goiás – Fembom 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 
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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 o 13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM, 
necessita contratar empresa especializada no fornecimento de 01 
(um) refil de filtro purificador para bebedouro, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa PRADO E MENDES LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n. 21.135.437/0001-02, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação em 
pauta, bem como demonstrou regularidade fiscal, mediante a 
apresentação de certidões negativas de débitos, das fazendas, 
municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e certificado 
de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de 01 (um) refil de filtro purificador 
para bebedouro, destina-se a disponibilização de água potável para 
os integrantes da unidade, para cidadãos usuários dos serviços 
da instituição, bem como, de eventuais pessoas que transitem 
no interior do respectivo batalhão. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 36.854/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de 01 (um) refil de filtro purificador para bebedouro, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa PRADO E MENDES LTDA, com endereço à rua Marechal 
Rondon, n. 451A, Centro, Jataí – GO, nos termos da proposta de 
fornecimento, apresentada pela referida empresa, com um valor 
total de R$ 110,00 (cento e dez reais).

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

Jataí, 26 de setembro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA Nº 02/2019
PROC. Nº 36.389/2019

OBJETO: DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE 
ALARMES E MONITORAMENTO ELETRÔNICO NA SEDE DO JATAI-
PREVI.

CONSIDERANDO a discricionariedade do Gestor do Fundo 
Municipal de Previdência Social dos Servidores de Jataí, Estado 
de Goiás, no uso de suas atribuições legais e a necessidade de 
contratação de empresa do ramo visando a prestação de serviços, 
instalação de alarmes e monitoramento eletrônico para a sede 
própria do JATAÍ-PREVI.

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 empresa Hugo Peres Rodrigues - ME, 
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o 04.904.695/0001-97, com 
o nome fantasia, Elite Soluções em Segurança, apresentou uma 
proposta de fornecimento com um orçamento inferior ao previsto 
na legislação pertinente e apresentou todas as certidões de 
tributos solicitadas;

CONSIDERANDO a necessidade que o Fundo Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Jataí tem em resguardar suas 
instalações físicas e o seu patrimônio, carecendo de segurança 
eletrônica e de imagem; 

CONSIDERANDO que serão prestados os serviços de instalação 
de alarmes e monitoramento eletrônico em 04 (quatro) câmeras 
(resolução HD 720 pixel, infravermelho inteligente, modelo 
VHD 3130, tecnologia HDCVI, lente de 3,6 mm) que podem ser 
acessados via internet, com central de gravação de imagens (com 
bateria), 24 horas contínuas, todos os dias da semana, inclusive 
sábado, domingo e feriados;

CONSIDERANDO que os serviços deverão ser prestados por um 
período de 12 (doze) meses;

CONSIDERANDO que o valor a ser pago é de R$ 399,00 (trezentos e 
noventa e nove reais) mensais totalizando R$ 4.788,00 (quatro mil 
setecentos e oitenta e oito reais).

CONSIDERANDO que a verba destinada para esse serviço será 
exclusiva do Fundo de Previdência Municipal de Jataí;

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

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

Art. 24. É dispensável a licitação:
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez 
por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II 
do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos 
nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez;

RATIFICA:

1) Tendo em vista o disposto no artigo 24, II, da Lei nº 8666/93 
RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa 
Hugo Peres Rodrigues - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o 
04.904.695/0001-97, com sede à Avenida Goiás, nº 1670, Centro, 
Jataí – GO, CEP 75.800-012; 

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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empresa do ramo visando a prestação de serviços, instalação de 
alarmes e monitoramento eletrônico para a sede própria do JATAÍ-
PREVI.

3) A futura contratação terá o valor global de R$ 4.788,00 (quatro 
mil setecentos e oitenta e oito reais). 

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

Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores de Jataí, 
Estado de Goiás, aos 04 dias do mês de outubro de 2019.

ALTAMIRO MOREIRA DE SOUSA
Diretor Executivo

Decreto RH Nº 024/2017

PORTARIA SGP Nº.  711.                               

JATAÍ, 26 DE SETEMBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio aos servidores que menciona”.

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

CONSIDERANDO que os processos de requerimento de LICENÇA 
PRÊMIO encontram-se devidamente formalizados, comprovando 
o direito dos requerentes, conforme preceitua o Art. 218 da Lei 
Municipal nº 1.400/90,

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 03 (três) meses aos servidores 
abaixo relacionados para gozo no período de 01.10.2019 a 
29.12.2019.

Nº Proc. Nome Cargo

29787/19 ADILSON MOREIRA GARI-COLETOR

28903/19 JOAO TAVARES FERREIRA AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS II

28900/19 JULIO CESAR TOMAZ DA SILVA AGENTE DE SERVIÇOS 
GERAIS II

28904/19 POLLYANA AMARAL CRUVINEL 
TEIXEIRA

ZELADOR

29785/19 SIRLEY BORGES CARVALHO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 01.10.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 

aos 26 dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 724                                           

  JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“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 ROGERIO MARTINS FARIA 
JUNIOR 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 partir de 03.09.2019, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 715                                           

  JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“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 
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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 LUCAS EMANNOEL MARTINS MIRANDA 
no cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS, Símbolo CA-3, lotando-o na Secretaria Municipal 
de Cultura, 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 06.08.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  712 

JATAÍ, 26 DE SETEMBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio à servidora que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 24168/19 de requerimento 
de LICENÇA PRÊMIO encontra-se devidamente formalizado, 
comprovando o direito da requerente, conforme preceitua o Art. 
218 da Lei Municipal nº 1.400/90;

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 03 (três) meses para a servidora 
EVA ROSA PIRES que ocupa o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS DE 
HIGIENE E ALIMENTAÇÃO, para gozo no período de 02.10.2019 a 
30.12.2019.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 02.10.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 729   

 JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

“Exonera servidora 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, a servidora JACQUELINE BENEVIDES 
CARVALHO do cargo de provimento em comissão de GERENTE DO 
SERVIÇO DE BIOLOGIA, Símbolo CDS-3, passando a mesma 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 19.09.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, ao 1º 
dia do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 716.

  JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“Nomeia Servidores que menciona, em cargo de provimento em 
comissão que se especifica, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que o inciso IX do artigo 3º da Lei nº. 1.400/90 
estabelece que o cargo em comissão é de desempenho precário, 
não gerando, assim, direito à continuidade na função;
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CONSIDERANDO que os cargos de comissão são providos por meio 
de portaria do Chefe do Poder Executivo, isto nos termos do inciso 
II do artigo 14 da Lei nº. 1.400/90, bem como do inciso VI do artigo 
60 e da alínea “a” do inciso II do artigo 83, ambos da Lei Orgânica 
do Município;

RESOLVE:

I – NOMEAR os servidores abaixo relacionados, nos respectivos 
cargos de provimento em comissão que se especifica e com seus 
símbolos, passando os mesmos a desempenhar todas as funções 
correlatas ao cargo pelo qual foi nomeado, isto no local de sua 
lotação.

NOME. CARGO. SÍMB. LOTAÇÃO.

ISMAEL VIEIRA DE 
SOUZA

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ESPORTE E TURISMO

SUZIANE 
MARTINS 
SEVERINO

GERENTE DA 
UNIDADE DE 
NUTRIÇÃO ENTERAL E 
PARENTERAL

CDS-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE

II – DETERMINAR que sejam implementadas as disposições aqui 
dispostas pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

III – Esta Portaria SGP nº 716/2019 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.09.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  713

JATAÍ, 26 DE SETEMBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio ao servidor que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 28710/19 de requerimento 
de LICENÇA PRÊMIO encontra-se devidamente formalizado, 
comprovando o direito do requerente, conforme preceitua o Art. 
218 da Lei Municipal nº 1.400/90;

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 03 (três) meses para o servidor 
JOAQUIM FLORÊNCIO DA SILVA que ocupa o cargo de GARI, para 
gozo no período de 08.10.2019 a 05.01.2020.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 08.10.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 730

JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

“Exonera servidora 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, a servidora JORDANA SOARES TEIXEIRA do 
cargo de provimento em comissão de ASSESSOR ADMINISTRATIVO 
DA SECRETARIA DA SAÚDE, Símbolo CA-1, passando a mesma 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 27.09.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, ao 1º 
dia do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 717                                            

 JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“Nomeia servidor que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e
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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 TARCISIO BARROS COSTA no cargo de 
provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, lotando-o na Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, 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 25.08.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  734                                    

JATAÍ, 02 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio ao servidor que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 36966/19 de requerimento 
de LICENÇA PRÊMIO encontra-se devidamente formalizado, 
comprovando o direito do requerente, conforme preceitua o Art. 
218 da Lei Municipal nº 1.400/90;

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 03 (três) meses para o servidor 
AMARILDO VERGINIO MOREIRA JUNIOR que ocupa o cargo de 
FISCAL DE EDIFICAÇÕES E LOTEAMENTOS I, para gozo no período 
de 02.10.2019 a 30.12.2019.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 02 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 738                                               

JATAÍ, 03 DE OUTUBRO DE 2019.

“Exonera servidora 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, a servidora VANESSA BORGES PINTO 
do cargo de provimento em comissão de COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS, Símbolo CA-3, passando a mesma 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 12.09.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 03 
dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 718.                                          

 JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“Nomeia Servidores que menciona, em cargo de provimento em 
comissão que se especifica, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que o inciso IX do artigo 3º da Lei nº. 1.400/90 
estabelece que o cargo em comissão é de desempenho precário, 
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não gerando, assim, direito à continuidade na função;

CONSIDERANDO que os cargos de comissão são providos por meio 
de portaria do Chefe do Poder Executivo, isto nos termos do inciso 
II do artigo 14 da Lei nº. 1.400/90, bem como do inciso VI do artigo 
60 e da alínea “a” do inciso II do artigo 83, ambos da Lei Orgânica 
do Município;

RESOLVE:

I – NOMEAR os servidores abaixo relacionados, nos respectivos 
cargos de provimento em comissão que se especifica e com seus 
símbolos, passando os mesmos a desempenhar todas as funções 
correlatas ao cargo pelo qual foi nomeado, isto no local de sua 
lotação.

NOME. CARGO. SÍMB. LOTAÇÃO.

DARA TAINARA 
PEREIRA DE 
CARVALHO

ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE

CA-2 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE

DEUSELENA DA 
SILVA RODRIGUES

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ESPORTE E TURISMO

FERNANDA ALVES 
DOS SANTOS 
RODRIGUES

ENCARREGADO DE 
ASSISTÊNCIA AO 
MENOR E AO IDOSO

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

WANDERLEI 
GOMES DA SILVA

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ESPORTE E TURISMO

II – DETERMINAR que sejam implementadas as disposições aqui 
dispostas pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

III – Esta Portaria SGP nº 718/2019 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 02.09.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  735                                 

JATAÍ, 02 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio ao servidor que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 37433/19 de requerimento 
de LICENÇA PRÊMIO encontra-se devidamente formalizado, 
comprovando o direito da requerente, conforme preceitua o Art. 
218 da Lei Municipal nº 1.400/90;

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 03 (três) meses para a servidora 
FABIANE FASSINI MANTELLI que ocupa o cargo de ENFERMEIRO, 
para gozo no período de 13.10.2019 a 10.01.2020.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 13.10.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 02 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 745                                            

 JATAÍ, 07 DE OUTUBRO DE 2019.

“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 JIMMY SWAGGART E 
CARVALHO do cargo de provimento em comissão de GERENTE DE 
VÍDEO MONITORAMENTO, Símbolo CDS-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, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 07 
dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 719                                           
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  JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“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 JONAS BERNASOLI FILHO no cargo de 
provimento em comissão de ENCARREGADO DAS FRENTES DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, Símbolo CA-3, lotando-o 
na Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano, 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 03.09.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  739                                   

 JATAÍ, 04 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio à servidora que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 29978/19 de requerimento 
de LICENÇA PRÊMIO encontra-se devidamente formalizado, 
comprovando o direito da requerente, conforme preceitua o Art. 
141 da Lei Municipal nº 2.822/07,

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 03 (três) meses para a servidora 
ELIZABETE PEREIRA LOPES CORREIA que ocupa o cargo de 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE III, para gozo no período 
de 28.09.2019 a 26.12.2019.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 28.09.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 720                                             

JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“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 MARILDA PAES DE OLIVEIRA no cargo 
de provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS, Símbolo CA-3, lotando-o na Secretaria Municipal de 
Gestão e Planejamento, 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 11.09.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 725.                                            

JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“Exonera servidor que nomina e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
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“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o Servidor adentrou aos quadros funcionais 
efetivos do Município por meio de aprovação em concurso público; 
que o Servidor ocupa cargo de provimento efetivo; que o Servidor 
requereu a sua exoneração; que a exoneração pode ocorrer a 
pedido mesmo em relação aos servidores efetivos desfazendo-se 
o vínculo jurídico entre o mesmo e a Municipalidade, gerando-
se a vacância, tudo nos termos dos artigos 119, 120 e 121 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que houve o pedido de 
exoneração por parte do Servidor;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora SIRLENE APARECIDA SILVA 
do cargo de provimento efetivo de VIGIA, TAB.1, rompendo-se o 
vínculo jurídico existente entre si e a Municipalidade, gerando-se, 
pois, a vacância do cargo.

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 para a data de 09.09.2019, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  740                                   

 JATAÍ, 04 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio à servidora que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 29977/19 de requerimento 
de LICENÇA PRÊMIO encontra-se devidamente formalizado, 
comprovando o direito da requerente, conforme preceitua o Art. 
141 da Lei Municipal nº 2.822/07,

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 03 (três) meses para a 
servidora LUZIA FERNANDES DE REZENDE que ocupa o cargo de 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE I, para gozo no período 
de 01.09.2019 a 29.11.2019.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.09.2019, revogadas as disposições 

em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 721                                           

  JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“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 ALFREDO SOARES GORI no cargo de 
provimento em comissão de GERENTE DE PATRIMÔNIO, 
Símbolo CDS-3, lotando-o na Secretaria Municipal de Gestão e 
Planejamento, 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 17.09.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 727.                                            

  JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

“Exonera servidores que nomina e dá outras providências”.

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

NAYANE SOARES GOMES COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS

CA-3

SUELEN CRISTINA DA SILVA 
BARBOSA

COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS

CA-3

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 10.09.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, ao 1º 
dia do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  742                                  

  JATAÍ, 04 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio ao servidor que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 34730/19 de requerimento 
de LICENÇA PRÊMIO encontra-se devidamente formalizado, 
comprovando o direito do requerente, conforme preceitua o Art. 
141 da Lei Municipal nº 2.822/07,

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 03 (três) meses para o 
servidor VAILTON PEREIRA GUIMARAES que ocupa o cargo de 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE IV, para gozo no período 
de 01.10.2019 a 29.12.2019.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.10.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 722                                            

 JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“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 JOSÉ ROSA DA SILVA no cargo de provimento 
em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS, 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 19.09.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 728.                                              

JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

“Exonera servidores que nomina e dá outras providências”.

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

ELISSANDRO COSTA LIMA GERENTE DE PATRIMÔNIO CDS-3

FABIO PERES RODRIGUES GERENTE DO ESCRITÓRIO DE 
PROCESSOS

CDS-3

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 16.09.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, ao 1º 
dia do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  741                                   

 JATAÍ, 04 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede Licença Prêmio ao servidor que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 33309/19 de requerimento 
de LICENÇA PRÊMIO encontra-se devidamente formalizado, 
comprovando o direito do requerente, conforme preceitua o Art. 
218 da Lei Municipal nº 1.400/90;

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença Prêmio de 06 (seis) meses para o servidor 
LUIS ADRIANO TEIXEIRA COSTA que ocupa o cargo de AGENTE DE 
COMBATE ÀS ENDEMIAS, para gozo no período de 07.10.2019 a 
28.03.2020.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 07.10.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 723.                                            

JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“Nomeia Servidores que menciona, em cargo de provimento em 
comissão que se especifica, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que o inciso IX do artigo 3º da Lei nº. 1.400/90 
estabelece que o cargo em comissão é de desempenho precário, 
não gerando, assim, direito à continuidade na função;

CONSIDERANDO que os cargos de comissão são providos por meio 
de portaria do Chefe do Poder Executivo, isto nos termos do inciso 
II do artigo 14 da Lei nº. 1.400/90, bem como do inciso VI do artigo 
60 e da alínea “a” do inciso II do artigo 83, ambos da Lei Orgânica 
do Município;

RESOLVE:

I – NOMEAR os servidores abaixo relacionados, nos respectivos 
cargos de provimento em comissão que se especifica e com seus 
símbolos, passando os mesmos a desempenhar todas as funções 
correlatas ao cargo pelo qual foi nomeado, isto no local de sua 
lotação.

NOME. CARGO. SÍMB. LOTAÇÃO.

ALESSANDRA 
ROCHA SILVA

GERENTE DE EDUCAÇÃO, 
MANEJO E PROTEÇÃO 
AMBIENTAL

CDS-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO

LAZARA ERICA 
OLIVEIRA CABRAL

GERENTE DE 
MONITORAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E 
QUALIDADE AMBIENTAL

CDS-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO

MACIEL MESSIAS 
MACEDO PERES

GERENTE DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

CDS-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO

MATHEUS 
HENRIQUE 
OLIVEIRA 
HUDSON

GERENTE DO SERVIÇO 
DE BIOLOGIA

CDS-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE

RAFAELLA DA 
SILVA DOS REIS

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
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SUAIR 
GUIMARAES DE 
CARVALHO

ENCARREGADO DAS 
FRENTES DE SERVIÇOS 
DE OBRAS PÚBLICAS

CA-2 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS 
E PLANEJAMENTO 
URBANO

WALTER VITALINO 
DE SOUZA

ENCARREGADO DAS 
FRENTES DE SERVIÇOS 
DE OBRAS PÚBLICAS

CA-2 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS 
E PLANEJAMENTO 
URBANO

WENDER GOMES 
DE SOUZA FILHO

ENCARREGADO DAS 
FRENTES DE SERVIÇOS 
DE OBRAS PÚBLICAS

CA-2 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS 
E PLANEJAMENTO 
URBANO

II – DETERMINAR que sejam implementadas as disposições aqui 
dispostas pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

III – Esta Portaria SGP nº 723/2019 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23.09.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 731.                                           

   JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

“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, a pedido, 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. SÍMB.

BETHANIA DE LIMA SANDOVAL 
VERONEZ

COORDENADOR DO SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO

CDS-4

EURIPEDES FERREIRA 
MARQUES

ENCARREGADO DE VIGILÂNCIA 
DE PRÉDIOS 

CDS-3

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 30.09.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, ao 1º 
dia do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 743                                   

JATAÍ, 04 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede Licença para tratar de Interesse Particular ao servidor 
que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 32741/19 de requerimento 
de LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR foi 
devidamente formalizado e, ainda, havendo a comprovação do 
direito do requerente, conforme preceituam os arts. 215 ao 217 da 
Lei Municipal nº 1.400/90, alterados pela Lei nº 3.327/12,

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença para Tratar de Interesse Particular por 03 
(três) anos ao servidor WELDES EVANGELISTA PINTO, sem ônus 
para esta municipalidade, dentro do período de 01.10.2019 a 
01.10.2022.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,  
retroagindo seus efeitos a 01.10.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 732.                                            

  JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

“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 
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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. SÍMB.

FLAVIA ASSIS LEAL COORDENADOR DO ATERRO 
SANITÁRIO

CDS-4

MICHELE MANTELLI XAVIER COORDENADOR DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

CDS-4

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 30.09.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, ao 1º 
dia do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 744                                     

JATAÍ, 04 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede Licença para tratar de Interesse Particular ao servidor 
que menciona”.

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

CONSIDERANDO que o Processo nº 34079/19 de requerimento 
de LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR foi 
devidamente formalizado e, ainda, havendo a comprovação do 
direito do requerente, conforme preceituam os arts. 215 ao 217 da 
Lei Municipal nº 1.400/90, alterados pela Lei nº 3.327/12,

RESOLVE:

I – CONCEDER Licença para Tratar de Interesse Particular por 03 
(três) anos ao servidor LINDOMAR MOURA DOS SANTOS, sem 
ônus para esta municipalidade, dentro do período de 01.09.2019 
a 01.09.2022.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,  
retroagindo seus efeitos a 01.09.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 04 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 737.                                            

 JATAÍ, 03 DE OUTUBRO DE 2019.

“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. SÍMB.

DANIELLA APARECIDA CABRAL 
FERREIRA

ENCARREGADO DE ASSISTÊNCIA 
AO MENOR E AO IDOSO

CA-3

REGIMARI GOMES DOS 
SANTOS SOUZA

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA

CA-3

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 01.09.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 03 
dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 714.                                           

 JATAÍ, 30 DE SETEMBRO DE 2019.

“Exonera e nomeia 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 abaixo individualizados, com 
seus respectivos cargos de provimento em comissão e símbolos.

NOME. CARGO. SÍMBOLO.

LETICIA FRANCO DE 
OLIVEIRA SILVA

ASSESSOR DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS

CDS-6.

DIVINO JOSE DO PRADO 
FILHO

ENCARREGADO DAS FRENTES DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

CA-2.

II – DETERMINAR que os efeitos exoneratórios desta Portaria 
retroajam a de 30 de agosto de 2019.

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

IV – NOMEAR os servidores abaixo relacionados, nos respectivos 
cargos de provimento em comissão que se especifica e com seus 
símbolos, passando os mesmos a desempenhar todas as funções 
correlatas ao cargo pelo qual foi nomeado, isto no local de sua 
lotação.

NOME. CARGO. SÍMBOLO. LOTAÇÃO.

LETICIA FRANCO DE 
OLIVEIRA SILVA

GERENTE DE 
LICITAÇÕES

CDS-3. GABINETE DO PREFEITO.

DIVINO JOSE DO 
PRADO FILHO

COORDENADOR 
DE SERVIÇOS 
GERAIS

CA-3. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO.

V – DETERMINAR que sejam implementadas as disposições aqui 
dispostas pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

VI – DETERMINAR que os efeitos nomeatórios desta Portaria sejam 
incidentes a partir de 01 de setembro de 2019.

VII – Esta Portaria SGP Nº 714 de 30 de setembro de 2019 entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 30 
dias do mês de setembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 736 DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

“Prorroga disposição de servidor junto à Justiça Federal - Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região”.

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

CONSIDERANDO a solicitação de prorrogação do Juiz Federal 
Diretor do Foro, JOSÉ GODINHO FILHO, formulada por meio do 
Ofício SJGO- DIREF 8963037 de 26 de setembro de 2019, 

R E S O L V E:

I. PRORROGAR a disposição do servidor MICHEL RODRIGUES TOSTA 
junto à Justiça Federal - Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no 
período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus 
para a origem.

II. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 01.01.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, Centro Administrativo, aos 
03 dias do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

 _____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 733                                            

 JATAÍ, 01 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede gratificação de titularidade à servidora que menciona, 
com seu respectivo patamar, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro nos incisos VI e IX dói artigo 
60 e alínea “a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do 
Município, e

CONSIDERANDO que os Profissionais da Educação elencados no 
item II desta Portaria, conforme o artigo 82 da Lei nº. 2.822/07, 
se qualificaram e/ou se aprimoraram, bem como preencheram os 
requisitos previstos nos parágrafos do dispositivo legal aqui citado e 
nos parágrafos do artigo 83 do mesmo diploma normativo, subsiste 
o direito de serem agraciados com a gratificação de titularidade;

CONSIDERANDO os percentuais previstos nos incisos do artigo 83 
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da Lei nº. 2.822/07, os quais delimitam o patamar da gratificação 
de acordo com o curso realizado;

CONSIDERANDO os requerimentos protocolados, estes 
acompanhados das respectivas documentações, pelos servidores 
nominados no item II desta Portaria;

CONSIDERANDO que a gratificação de titularidade faz parte das 
políticas de valorização do magistério;

RESOLVE:

I – CONCEDER gratificação de titularidade à servidora mencionada 
no item II desta Portaria, isto com as sua respectiva porcentagem, 
esta que deve ser calculada com base no vencimento dos 
Profissionais da Educação.

II – ESTABELECER o seguinte quadro de concessão da gratificação 
de titularidade, isto com o respectivo percentual.

 Servidor Porcentagem

TANIA CRISTINA DE LIMA CORDEIRO 30%

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
implemente, na remuneração da servidora individualizada no item 
II desta Portaria, a porcentagem lá estabelecida.

IV – DETERMINAR que a gratificação de titularidade integre a 
remuneração da servidora constante no item II desta Portaria, isto 
para efeitos legais de férias, licenças e afastamentos remunerados, 
bem como que seja incorporada ao vencimento para efeito de 
aposentadoria e disponibilidade.

V – Esta Portaria SGP nº 733/19 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.09.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, ao 1º 
dia do mês de outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMADA 
PÚBLICA 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
009/2019 

Processo nº 20356/2019
Fonte de Recursos: 08.845.2839.9.030-3.3.50.43.00.
Total de Recursos: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos 
reais).
Objeto: cobertura de 05 (cinco) salas de aulas.
Justificativa: realização de melhorias na sede da entidade mediante 
a cobertura de 05 (cinco) salas de aulas para fins de realização 
de serviços de apoio social em amparo a crianças, adolescentes 
e adultos portadores de deficiências e que necessitam de 
assistência no campo médico-psico-pedagógico especializado, sem 

alojamento.
Fundamento legal: Artigo 29, caput, 1ª parte c/c artigo 31 caput e 
inciso II e 32 todos da Lei 13.019/2014 e suas alterações e Emenda 
Modificativa ao Orçamento nº 067/2018.
Publicação: Conforme art. 32 §1º da Lei 13.019/2014 e §2º: Abre o 
prazo de 05 (cinco) dias a contar desta publicação para impugnação 
a esta justificativa.
Concedente: Prefeitura Municipal de Jataí.
CNPJ: 01.165.729.0001-80.
Proponente: Centro de Ensino Especial Érica de Melo Barboza.
CNPJ: 01.466.440/0001-00.
Autorização Proc nº: 20356/2019.
Publique-se:
Jataí-GO, 09 de outubro de 2019

Vinícius de Cecílio Luz
Prefeito Municipal

Superintendência de Comunicação


