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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº151/2019

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 ti po menor preço por item, tendo 
por objeto aquisição de materiais de consumo e contratação 
de serviços para realização dos Circuito de Corrida de Rua das 
Águas Termais de Jataí/GO, conforme quanti tati vo e demais 
especifi cações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 25/11/2019 - 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

_____________________________________________________

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 155/2019

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 ti po menor preço por item, tendo 
por objeto contratação de empresa (s) do ramo para fornecimento 
de gêneros alimen� cios em geral, desti nados à Alimentação Escolar 
dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e nove) Insti tuições de 
Ensino da Rede Municipal de Educação de Jataí-GO, conforme 
quanti tati vo e demais especifi cações constantes do Edital, 
disponível para download no site da Prefeitura.
Data de abertura: 22/11/2019 - 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

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 
fi nalidade de assinar seu respecti vo contrato oriundo do Pregão nº 
148/2019. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
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em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

MENDONÇA SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA LTDA

16.958.127/0001-58 218/2019

Jataí – GO, 07 de novembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

ERRATA CONTRATUAL

ERRATA de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE JATAÍ, e 
a empresa INSTITUTO QUADRIX, devidamente inscrito no CNPJ sob 
o n.° 08.412.130/0001/43, frente ao Contrato número: 158/2019, 
oriundo da Dispensa de Licitação nº 19/2019, possui um erro de 
digitação presente na tabela 3, 1º coluna, da cláusula segunda na 
forma abaixo:

ONDE SE LÊ: “(pagante)”
LEIA-SE: “(homologadas)”

AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PERMANECEM 
INALTERADAS.

Jataí - GO, 06 de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Contratante

No� fi cação de Recebimento de Recursos Federais

Noti fi co a comunidade, os parti dos políti cos, sindicatos dos 
trabalhadores e as enti dades empresariais o recebimento dos 
seguintes recursos federais:

1) R$ 117.406,16 (cento e dezessete mil quatrocentos e seis reais 
e dezesseis centavos), em 06/11/2019, referente à 2ª parcela do 
Contrato de Repasse 844866/2017 – Operação 1040249-10 – 
Construção da Praça Frei Domingos, fi rmado com o Ministério das 
Cidades.

ROBERTO AUGUSTO LOBATO
Secretário da Fazenda
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DECRETO nº 3532/2019, de 07 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeada a servidora GLÁUCIA CÂNDIDO 
ARANTES, que exerce o cargo de Gerente de Departamento 
de Projetos Técnico Social, para exercer a função de Gestor do 
Contrato nº 204/2019; consequência da modalidade de licitação 
tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 023/2019, tem como objeto 
a contratação de empresa para prestação de serviço técnico 
especializados, por hora, nas categorias de instrução de grafite, 
aulas de futebol, treinamento funcional, violão, canto coral, 
bate lata com instrumentos de percussão, balé, jiu-jitsu, zumba, 
judô, teatro, capoeira, curso de produção artesanal com material 
reciclável, curso corte e costura, professor de educação física, 
recreador, artista plástico, confecção e instalação de container PEV, 
palestrante, curso de patch-apliquê e tapete em barbante, no qual 
visa atender a continuidade das atividades já em andamento, sem 
prejuízo da interrupção na execução do Plano de Desenvolvimento 
Socioterritorial no Residencial Cidade Jardim II do Programa 
Minha Casa Minha vida Faixa I do recurso federal (FAR) referente 
ao Convênio 0401.429-59/2013. Devendo o Gestor buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 

contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
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objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3532 do dia 07/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 07 de outubro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3535/2019, de 08 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA, 
que exerce o cargo de Gerente de Administração e Finanças, para 
exercer a função de Gestor do Contrato nº 006/2019 - JATAÍPREV; 
consequência da modalidade de licitação tipo DISPENSA DE 
LICITAÇÃO nº 002/2019, tem como objeto a prestação de 
serviços, instalação de alarmes em todos os cômodos, instalação 
de 4 câmeras (resolução Hd 720 pixel, infravermelho inteligente, 
modelo VHD 3130, tecnologia HDCVI, lente de 3,6 mm) que podem 
ser acessadas via Internet, central de gravação de imagens (com 
bateria), 24 horas continuas, todos os dias da semana inclusive 
sábado, domingo e feriados, destinados a sede própria do JATAÍ-
PREVI. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no ajuste 
e trazer benefícios e economia para o Município, bem com zelar 
pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
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responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3535 do dia 08/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 08 de outubro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3542/2019, de 14 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor LAURENTINO BORGES MUNIZ, 
que exerce o cargo de Gerente de Engenharia e Projetos, para 
exercer a função de Gestor do Contrato nº 207/2019; consequência 
da modalidade de licitação tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 
24/2019, tem como objeto a contratação de empresa do ramo, 
visando à execução de serviços de sondagem de solo no terreno 
localizado na Avenida dos Rodoviários esquina c/ Rua 07, quadra 
17, Setor Vila Brasília, no município de Jataí-GO, onde futuramente 
será implantada uma Escola/Creche tipo I, padrão FNDE. Devendo o 
Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios 
e economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
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execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 

que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3542 do dia 14/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 14 de outubro de 
2019.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3550/2019, de 22 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor FÁBIO ALVES DE JESUS LIMA, 
que exerce o cargo de Diretor de Serviços Administrativos, para 
exercer a função de Gestor do Contrato nº 208/2019; consequência 
da modalidade de licitação tipo CONCORRÊNCIA nº 014/2019, tem 
como objeto a Concessão de Uso, de forma onerosa, de espaço 
públicos denominado “Box 05” localizados na Feira Coberta, 
situada à Avenida Veriano de Oliveira Lima (Ant. Rio Verde), 
quadra 58-A, lote área, n° 1396, Vila Santa Maria, Jataí-GO (anexo 
I), destinado à exploração e administração de açougue de acordo 
com as especificações deste termo. Devendo o Gestor buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 

cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
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XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3550 do dia 22/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 22 de outubro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3552/2019, de 22 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor FLAVIANE FERREIRA 
LEAL, que exerce o cargo de Coordenador de Serviços Gerais, 
para exercer a função de Gestor dos Contratos nº 210/2019; 
211/2019; 212/2019; 213/2019; 214/2019; 215/2019 e 216/2019; 
consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 
126/2019, tem como objeto a aquisição de materiais de consumo 
e contratação de serviços de segurança para realização do Torneio 
de Pesca das Água Thermais no Município de Jataí – GO, conforme 

especificações e quantidades estabelecidas no Termo Referencial 
e de acordo com a proposta de trabalho do convênio SICONV nº 
2468/2019. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
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órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal

• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3552 do dia 22/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 22 de outubro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3553/2019, de 22 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidora RENNA PEREIRA MARTINS, 
que exerce o cargo de Coordenadora de suprementos para exercer a 
função de Gestora do Contrato n° 019/2019 - FMAS, consequência 
da modalidade de licitação tipo PREGÃO n° 141/2019, tem 
como objeto à aquisição de 01 (um) veículo automotor leve, tipo 
hatch, zero quilômetro (sem uso anterior), para a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania. Devendo a Gestora buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
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do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 

acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3553 do dia 22/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 22 de outubro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3554/2019, de 22 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
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atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor CARLOS ALBERTO PAES DE 
OLIVEIRA DURÁN, que exerce o cargo de Gerente de Fiscalização do 
Trânsito, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 011/2019 
- FMT; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 
147/2019, tem como objeto a aquisição de 6 (seis) motocicletas, 
tipo OFF ROAD / TRAIL, com equipamento luminoso e sonoro, para 
auxiliar o Departamento de Fiscalização, que combina agilidade, 
força, economia e melhor capacidade de locomoção, para auxiliar 
nas atividades de fiscalização em toda cidade, visando atender às 
necessidades da Superintendência Municipal de Trânsito. Devendo 
o Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer 
benefícios e economia para o Município, bem com zelar pela fiel 
observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações 
quanto às funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, 
conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 

definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
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orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3554 do dia 22/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 22 de outubro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3558/2019, de 28 de outubro de 2019.

“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, e CONSIDERANDO as exigências contidas na 
Resolução Normativa n.º 007/2008, do TCM de Goiás. 

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA, 
que exerce o cargo de Gerente de Administração e Finanças, 
para exercer a função de Gestor do Contrato nº 007/2019 - 
JATAÍPREV; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
nº 001/2019, tem como objeto a aquisição de 01 (um) veículo 
automotor, tipo sedã compacto, 4 portas, zero quilômetro (sem uso 
anterior), para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de 
Jataí (JATAIPREVI), devendo a contratante entregar 01 (um véiculo 
usado, sendo Volkswagen Voyage, 1.6, ano 2012/2013, cor branca, 
Placa OGI-1763 de propriedade deste Fundo Municipal como parte 
do pagamento. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados 
no ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem 
com zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue 
as orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as 
seguintes atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 

contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta 
Instrução Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta 
e tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua 
execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, 
com identificação dos elementos impeditivos do exercício 
da atividade, além das sugestões ou providências que 
julgue cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
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ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 
atribuições, é recomendável ao Gestor do contrato 
acompanhar a sessão de licitação cujo objeto integrará 
futuro contrato de sua responsabilidade, a fim de 
esclarecer qualquer dúvida técnica ou relacionada ao 
objeto em licitação, bem como procurar sanar, perante 
a Comissão de Licitação ou o Pregoeiro, qualquer dúvida 
sua que potencialmente poderá afetar a execução do 
objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de 
licitação, conforme recomendado no inciso XVIII deste 
artigo, o Gestor do contrato, em tendo conhecimento 
fático de impedimentos legais constantes do 84 da Lei 
Orgânica Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos 
licitantes, deverá alertar o Presidente da Comissão de 
Licitação ou o Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária 
e financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as 
obrigações financeiras não liquidadas no exercício, 
visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou 
inscrição de saldos de empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação 
orçamentária e financeira até o mês de novembro de 
cada exercício os pedidos de emissão de empenhos para 
os contratos ainda em vigor no exercício seguinte.

Artigo 2° - Fica ainda o Gestor ciente da obrigação de conferir a 
regularidade fiscal e tributaria da CONTRATADA a cada Medição/
Nota Fiscal emitida, mediante as certidões abaixo descritas:

• Certidão Negativa FGTS
• Certidão Negativa INSS
• Certidão Negativa Estadual
• Certidão Negativa Municipal
• Certidão Negativa Trabalhista

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto nº 3558 do dia 28/10/2019 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 28 de outubro de 
2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº. 775                                              
 JATAÍ, 30 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 IVANETH DE SOUZA BARROS 
do cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, 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 01.10.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 776                                              
 JATAÍ, 30 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 
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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, a servidora KARINE FREITAS VIEIRA DE 
ANDRADE do cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO 
DE VIGILÂNCIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, 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 08.10.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 777
 JATAÍ, 30 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 JAMILLY DE LIMA RIBEIRO 
MARTINS 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 10.10.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 778                                           
  JATAÍ, 30 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, ex officio, o servidor ALDENILSON SIGIM DOS 
SANTOS do cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO 
DAS FRENTES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA, Símbolo 
CA-2, passando o mesmo a não mais pertencer aos quadros 
funcionais do Município.

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

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

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 29.10.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 780
JATAÍ, 30 DE OUTUBRO DE 2019.
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“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 ANA CAROLINA FERREIRA 
FRANCO do cargo de provimento em comissão de GERENTE DO 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, 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 07.10.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 774.                                            
  JATAÍ, 30 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.

ALEXANDRA DE ARRUDA 
SOUSA

COORDENADOR DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA

CA-3

IZA PAULA DE JESUS 
GOMES

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 01.10.2019, revogando-se as 
disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 779.                                            
  JATAÍ, 30 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.

ILTON EDSON GOMES 
QUINTINO

ENCARREGADO DAS FRENTES DE 
SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS

CA-2

LIVIA NERY DE ASSIS ASSESSOR DA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE

CDS-5

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 
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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, surtindo efeitos a partir de 31.10.2019, revogando-se 
as disposições em contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 781.                                              
JATAÍ, 30 DE OUTUBRO 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.

FLUVIA DE RESENDE 
SOUZA

GERENTE DE GESTÃO DE 
CONTRATOS

CDS-3.

LUCAS SILVEIRA BITTAR COORDENADOR DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA

CA-3.

MARIA APARECIDA LIMA 
DE SOUZA

COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

CA-3.

II – DETERMINAR que os efeitos exoneratórios desta Portaria 
retroajam a de 30 de setembro 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. SÍMB. LOTAÇÃO.

FLUVIA DE 
RESENDE SOUZA

ASSESSOR DE 
GERÊNCIA E 
COORDENADORIA

CDS-6. GABINETE DO 
PREFEITO-HABITAÇÃO.

LUCAS SILVEIRA 
BITTAR

COORDENADOR 
DO SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO

CDS-4. GABINETE DO 
PREFEITO-
PROCURADORIA 
GERAL

MARIA 
APARECIDA LIMA 
DE SOUZA

ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA 
HOSPITALAR

CA-3. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE

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 outubro de 2019.

VII – Esta Portaria SGP Nº 781 de 30 de outubro 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 outubro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 773.                                              
JATAÍ, 30 DE OUTUBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona, pelo motivo que se 
especifica, e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que a vacância do cargo ocorre com o passamento 
do servidor que o ocupava, isto nos termos do inciso VIII do artigo 
119 e o inciso III do artigo 121, ambos da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO que a servidora JOSEFINA MARTINS DE OLIVEIRA 
CAETANO extinguiu a sua luz na data de 29 de setembro de 2019, 
conforme comprova a Certidão de Óbito registrada sob a Matrícula 
nº. 02804301552019400041095001658014, no Livro C 41, às Fls. 
95 e mediante o Termo nº. 16580;

RESOLVE

I – DECLARAR a vacância do cargo de GARI, isto pelo falecimento 
de sua ocupante, a servidora JOSEFINA MARTINS DE OLIVEIRA 
CAETANO, abrindo-se, pois, a vaga para novo provimento.

II – RETROAGIR os efeitos da vacância estabelecida no item anterior 
para a data de 29 de setembro de 2019.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
adote todas as providências necessárias para que seja efetivada a 
vacância estabelecida nesta Portaria, inclusive para que proceda 
tanto a quebra do vínculo jurídico entre o Município e a falecida 
Servidora quanto o pagamento das verbas rescisórias em favor de 
seus eventuais herdeiros.
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IV – ESTABELECER que o pagamento das verbas rescisórias seja 
realizado tão logo haja disponibilidade financeira nos cofres 
públicos.

V - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal


