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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 78.2019

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

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 
modifi cações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do arti go 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 de aparelho telefônico, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MARILEI DA SILVA – ME, inscrita 
no CNPJ sob o n. 19.854.630/0001-51, apresentou orçamento 
de menor valor, estando em conformidade com a solicitação 
em pauta, bem como demonstrou a devida regularidade fi scal, 
mediante a apresentação de certi dões negati vas de débitos, das 
fazendas, municipal, estadual, da união, de débitos trabalhistas e 
certi fi cado de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de 01 (um) aparelho telefônico, 
desti na-se à uti lização em sala de funcionamento da Seção de 
Apoio Administrati vo – SAAd, visando dar conti nuidade aos 
atendimentos ao público externo e interno, ati nente às ati vidades 
administrati vas e de apoio à ati vidade fi m, desenvolvidas pelo 
13º BBM. A presente contratação está registrada no processo 
administrati vo n. 35318/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
01 (um) aparelho de telefone fi xo, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
MARILEI DA SILVA – ME, com endereço à Praça da Bandeira, n. 4, 
Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada 
pelo respecti vo fornecedor, com um valor total de R$ 117,00 (cento 
e dezessete reais). 

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

Jataí, 16 de setembro de 2019.
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PÁG. 01

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

Hélio Cristi ano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 118.2019

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

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 
modifi cações posteriores e Decreto 9.412/2018;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do arti go 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 contratar empresa especializada no fornecimento de 
equipamento operacional ti po micro retí fi ca, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CASA DAS MÁQUINAS 
FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 
21.656.547/0001-10, apresentou orçamento de menor valor, 
estando em conformidade com a solicitação em pauta, bem como 
demonstrou regularidade fi scal, mediante a apresentação de 
certi dões negati vas de débitos, das fazendas, municipal, estadual, 
da união, de débitos trabalhistas e certi fi cado de regularidade do 
FGTS;

CONSIDERANDO que a aquisição de equipamento operacional 
ti po micro retí fi ca,  desti na-se à uti lização durante o 
atendimento à ocorrências de salvamento terrestre, bem 
como, no desenvolvimento de demais ati vidades operacionais 
desempenhadas pelos integrantes do 13º BBM, conforme 
atribuições consti tucionais do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás – CBMGO, insculpidas no art. 125, incisos I, II, III e 
IV da Consti tuição do Estado de Goiás. A presente contratação está 
registrada no processo administrati vo n. 39.646/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de 01 (uma) MICRO RETÍFICA, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa CASA DAS MÁQUINAS FERRAMENTAS E FERRAGENS 
LTDA, com endereço à rua Capitão Serafi m de Barros, n. 1.759, Vila 
Santa Maria, Jataí – GO, nos termos da proposta de fornecimento, 
apresentada pela referida empresa, com um valor total de R$ 
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308,00 (trezentos e oito reais).

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

Jataí, 21 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 79.2019

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

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 da aquisição materiais de expediente, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MARILEI DA SILVA – ME, inscrita 
no CNPJ sob o n. 19.854.630/0001-51, 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 expediente, 
especificamente de papel foto, destina-se à impressão de 
documentos necessários ao desenvolvimento de atividades 
administrativas e de apoio à atividade fim, desenvolvidas pelo 13º 
Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 35322/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
02 (dois) Blocos de Papel Foto, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
MARILEI DA SILVA – ME, com endereço à Praça da Bandeira, n. 4, 
Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada 
pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 70,00 
(setenta reais). 

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 

revogada as disposições em contrário.

Jataí, 16 de setembro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 117.2019

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

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 da aquisição materiais de expediente, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MARILEI DA SILVA – ME, inscrita 
no CNPJ sob o n. 19.854.630/0001-51, 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 expediente, 
especificamente de papel A-4, destina-se à impressão de 
documentos necessários ao desenvolvimento de atividades 
administrativas e de apoio à atividade fim, bem como aqueles 
pertinentes ao serviço operacional, e também, de realização 
de inspeções técnicas, conforme atribuições constitucionais do 
CBMGO. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 39.647/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
02 (duas) CAIXAS DE PAPEL A-4, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da Empresa 
MARILEI DA SILVA – ME, com endereço à Praça da Bandeira, n. 4, 
Centro, Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada 
pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 378,00 
(trezentos e setenta e oito reais). 

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.
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Jataí, 21 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 122.2019

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

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 alimentação para militares empenhados em atividades 
de avaliação técnica da unidade, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa PEDRA E REZENDE LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o n. 37.326.592/0001-46, 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 de FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de alimentação, destina-se 
à aquisição de refeição para militares oriundos do 2º Comando 
Regional Bombeiro Militar – 2º CRBM, empenhados em atividades 
de avaliação técnica do 13º BBM, conforme Norma Administrativa 
n. 08.2017 – CBMGO. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 40.208/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição 
de alimentação para 07 (sete) Militares, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa PEDRA E REZENDE LTDA, com endereço à rua Santos 
Dumont, n. 1.432, Setor Aeroporto, Jataí - GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 279,85 (duzentos e setenta e nove reais e 
oitenta e cinco centavos).

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

Jataí, 28 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 100.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM CONSULTÓRIOS 
ODONTOLÓGICOS.”

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 contratar empresa especializada na prestação de serviços 
técnicos de manutenção e reparo em equipamentos utilizados em 
consultório odontológico, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa WENDEL CHAVES DE SOUZA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 18.329.842/0001-57, 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 prestação de serviço técnico de manutenção 
e reparo em equipamentos utilizados em consultório odontológico, 
destina-se ao prosseguimento das atividades de assistência 
odontológica e de saúde bucal aos integrantes da unidade, bem 
como de seus respectivos dependentes. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 38.774/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contração 
do serviço técnico de manutenção em equipamentos utilizados 
em consultório odontológico, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa WENDEL CHAVES DE SOUZA, com endereço à rua 
Benjamin Constant, n. 1.152, Centro, Jataí – GO, nos termos da 
proposta de fornecimento, apresentada pela referida empresa, 
com um valor total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

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

Jataí, 11 de outubro de 2019.
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PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE.

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 68.2019

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

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 da aquisição gêneros alimentícios diversos, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.326.477/0001-97, 
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 de FGTS;

CONSIDERANDO que o fornecimento de gêneros alimentícios, 
especificamente, de suco e refrigerantes, destina-se à alimentação 
de militares empenhados em oficina de confecção de equipamentos 
operacionais tipo abafadores, visando utilização durante o 
desenvolvimento das ações pertinentes à deflagração da Operação 
Cerrado Vivo 2019 e demais atividades de prevenção e combate 
à incêndio florestal. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 34560/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de suco e refrigerante, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES E CIA LTDA, com endereço 
à rua Capitão Serafim de Barros, n. 1.691, Vila Santa Maria, 
Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 62,76 (sessenta e 
dois reais e setenta e seis centavos), conforme discriminação dos 
materiais a seguir:

ORD. QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VL. UNIT. VALOR 
TOTAL

01 03 UM COCA – COLA 2L R$ 6,29 R$ 18,87

02 03 UM GURANÁ 
MINEIRO 2L 

R$ 3,99 R$ 11,97

03 08 UM SUCO 1L R$ 3,99 R$ 31,92

TOTAL R$ 62,76

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

Jataí, 27 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 64.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 
ELETRÔNICO.”

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 da aquisição de equipamentos de monitoramento 
e segurança e serviço técnico de instalação, por intermédio do 
Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JS COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 29.004.547/0001-47, 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 equipamentos de 
monitoramento e segurança, destina-se à instalação de circuito de 
segurança em unidade bombeiro militar, constituído de câmeras e 
dispositivos de armazenamento de imagens, visando aumento no 
nível de segurança da respectiva unidade, conforme planejamento 
de segurança orgânica da corporação. A presente contratação está 
registrada no processo administrativo n. 32129/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
equipamentos de monitoramento e segurança e serviço técnico 
de instalação destes componentes, conforme descrição abaixo, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.
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N. ORD. QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO

01 01 DVR 04 CANAIS

02 01 HD 2TB

03 04 CÂMERA HD 
INFRAVERMELHO

04 04 PLUG P-4

05 08 CONECTOR BNC

06 150 CABO COAXIAL COM 
ALIMENTAÇÃO

07 01 FONTE 10AM´P

01 01 SERVIÇO TÉCNICO DE 
INSTALAÇÃO

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa JS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com endereço à 
avenida Nicolau Copérnico, quadra 01ª, lote 07, Jardim da Luz, 
Goiânia – GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 3.673,00 (três mil 
seiscentos e setenta e três reais).

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

Jataí, 22 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 73.2019

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

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 da aquisição gêneros alimentícios diversos, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES 
E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.326.477/0001-97, 
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 o fornecimento de gêneros alimentícios, 

especificamente, de suco e refrigerante, destina-se à alimentação 
de militares empenhados em oficina de confecção de equipamentos 
operacionais tipo abafadores, visando utilização durante o 
desenvolvimento das ações pertinentes à deflagração da Operação 
Cerrado Vivo 2019 e demais atividades de prevenção e combate 
à incêndio florestal. A presente contratação está registrada no 
processo administrativo n. 34561/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição 
de suco e refrigerante, visando atender o 13º Batalhão Bombeiro 
Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa ANDRÉ RICARDO GUIMARÃES E CIA LTDA, com endereço 
à rua Capitão Serafim de Barros, n. 1.691, Vila Santa Maria, 
Jataí - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 37,32 (trinta e 
sete reais e trinta e dois centavos), conforme discriminação dos 
materiais a seguir:

ORD. QUANT. UNID. DISCRIMINAÇÃO VL. UNIT. VALOR TOTAL

01 04 UM SUCO 1L R$ 2,99 R$ 11,96

02 02 UM GUARDANAPO R$ 1,25 R$ 2,50

03 03 UM COCA – COLA 2L R$ 6,29 R$ 18,87

04 01 UM GUARANÁ 
MINEIRO 2L

R$ 3,99 R$ 3,99

TOTAL R$ 37,32

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

Jataí, 28 de agosto de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 120.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 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;

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 toner compatível com impressora 
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samsung, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa TECNO COM INFORMÁTICA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 06.049.744/0001-87, 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 o fornecimento de equipamento de 
informática, destina-se à aquisição de 01 (um) Toner Preto, 
compatível com impressora Samsung, pertencente ao guichê do 
CBMGO, localizado na agência do Vapt-vupt em Jataí, visando 
impressão de documentos atinentes ao prosseguimento das 
atividades de inspeções técnicas e análise de projeto, executadas 
pela unidade. A presente contratação está registrada no processo 
administrativo n. 40.214/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição de 
01 (um) Toner Preto compatível com impressora Samsung, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa TECNO COM INFORMÁTICA LTDA, com endereço à rua 
Dorival de Carvalho, n. 408, Centro, Jataí - GO, nos termos da 
proposta comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com 
um valor total de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

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

Jataí, 28 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 124.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
COMÉRCIO VAREGISTA DE MADEIRAS.”

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 caibros de madeira, por intermédio 

do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa MADEIREIRA MATO GROSSO 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n. 06.082.252/0001-93, 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 o fornecimento de caibros de madeira, 
destina-se à fixação de placas de identificação da unidade, de 
acordo com padronização de sinalização de trânsito da corporação, 
em cumprimento à Norma Administrativa n. 08.2017 – CBMGO, 
visando indicar e advertir sobre localização de unidades do CBMGO. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 40.202/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a aquisição de 
10 (dez) Caibros 5x5x2,50 Peroba, visando atender o 13º Batalhão 
Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa MADEIREIRA MATO GROSSO EIRELI, com endereço à 
avenida Dorival de Carvalho, n. 3.131, qd-15, lt-15,  Jardim Rio 
Claro, Jataí – GO, nos termos da proposta comercial, apresentada 
pelo respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 150,00 (cento 
e cinquenta reais).

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

Jataí, 28 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 97.2019

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

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 contratar empresa especializada no fornecimento de 
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corrente para motosserra stihl, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 02.245.652/0001-11, 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 corrente para equipamento 
operacional tipo motoserra,  destina-se à utilização desses 
equipamentos em atendimento à ocorrências de salvamento 
terrestre, bem como durante a execução de demais atividades 
operacionais desempenhadas pelos integrantes do 13º BBM, 
conforme atribuições constitucionais do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás – CBMGO, insculpidas no art. 125, incisos I, II, 
III e IV da Constituição do Estado de Goiás. A presente contratação 
está registrada no processo administrativo n. 38.770/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para fornecimento 
de 03 (três) correntes para motosserra stihl, visando atender o 13º 
Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA CIA LDTA, com endereço à 
avenida Goiás, n. 1.684, Setor Centro, Jataí – GO, nos termos da 
proposta de fornecimento, apresentada pela referida empresa, 
com um valor total de R$ 178,76 (cento e setenta e oito reais e 
setenta e seis centavos).

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

Jataí, 11 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 92.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO.”

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 do fornecimento de placas adesivadas em acrílico, por 
intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa CANAÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 37.855.285/0001-52, 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 o fornecimento de placas em acrílico 
adesivadas, destina-se à identificação de salas pertencentes ao 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - CBMGO, visando 
sua respectiva identificação em nível organizacional interno. A 
presente contratação está registrada no processo administrativo n. 
37853/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para o fornecimento 
de 30 (trinta) Placas 30x11 em Acrílico 3MM Adesivadas, visando 
atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa CANAÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com endereço à 
rua Francisca da Costa Cunha, n. 39, qd-69A, lt-17, Setor Aeroporto, 
Goiânia - GO, nos termos da proposta comercial, apresentada pelo 
respectivo fornecedor, com um valor total de R$ 690,00 (seiscentos 
e noventa reais). 

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

Jataí, 04 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA N. 103.2019

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO EM 
APARELHO DE AR CONDICIONADO.”

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, 
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necessita de serviço técnico de manutenção em aparelho de ar 
condicionado, por intermédio do Fembom Jataí.

CONSIDERANDO que a empresa REIDNER SILVA SOUSA, inscrita 
no CNPJ sob o n. 34.141.565/0001-00, 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 prestação do respectivo serviço técnico, 
destina-se à manutenção em aparelho de ar condicionado, 
localizado na sala utilizada nas atividades de instrução e ensino, 
referentes ao Programa Educacional Bombeiro Mirim - PROEBOM. 
A presente contratação está registrada no processo administrativo 
n. 38.778/2019;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contração do 
serviço técnico de manutenção em aparelho de ar condicionado, 
visando atender o 13º Batalhão Bombeiro Militar - 13º BBM.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizada à contratação da 
Empresa REIDNER SILVA SOUSA, com endereço à rua N-3 n. 284, 
qd-39, lt-15, Jardim Paraíso, Jataí - GO, nos termos da proposta 
comercial, apresentada pelo respectivo fornecedor, com um valor 
total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

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

Jataí, 11 de outubro de 2019.

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

Hélio Cristiano do Carmo 
Gestor Fembom Jataí

AVISOS

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Jataí - GO, através do Fundo Municipal 
de Trânsito, torna público o interesse em aderir à ATA do Pregão 
Presencial para Registro de Preços nº 009/2019, da Prefeitura 
Municipal de Trindade – GO, cujo objeto é a aquisição de insumos 
e produtos para demarcação viária, pelo valor de R$ 261.000,00 
(duzentos e sessenta e um mil reais), diretamente da empresa 
Comercial Gois Eireli – ME inscrita no CNPJ de nº 19.248.658/0001-
45. Informações no site www.jatai.go.gov.br, no e-mail licitações.
fazenda@jatai.go.gov.br ou pelo telefone (64) 3632-8812

Jataí - GO, 02 de dezembro de 2019.

CÉLIO BORGES MARTINS 
Superintende Municipal de Trânsito 

Auto de Infração nº 813, de 23 de Outubro de 2019.

Rodrigo Castilho Salles, CPF: 009.058.401-51, proprietário (a) 
do lote situado à Rua Antônia Vieira de Queiroz, Qd. 05, Lt. 11, 
nº 970, Residencial Flamboyant, nesta cidade, infringiu a Lei nº 
3.066/10 – Código de Posturas Municipal, Art;  9º , § 1º - Valor 
da multa R$ 544,20 – item 7 da tabela do Art. 169. Considerando 
que o (a) contribuinte acima identificado (a), foi procurado (a) pelo 
Departamento de Fiscalização de Limpeza Urbana da Secretaria do 
Meio Ambiente e Urbanismo, o qual não obteve êxito na entrega 
do Auto de Infração.

Por ter infringido o Código de Posturas Municipal o autuado fica 
intimado a recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 544,20 
referente à multa de conformidade com a referida Lei, o qual 
deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, ou se defender, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação deste.

Hermes Eli Sierra Filho
Fiscal de Limpeza Urbana

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

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 aditivo oriundo do Pregão nº 
178/2017. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº

POSITIVO VIGILÂNCIA E 
SEGURANÇA EIRELI - ME

27.027.590/0001-00 C: 519/2017
P: 178/2017

                                                                                
Jataí – GO, 02 de dezembro de 2019.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Aos 12 dias do mês de novembro de 2019, na sede da Secretaria 
Municipal de Saúde de Jataí, compareceu a empresa COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA no CNPJ: 67.729.178/0001-49, 
com matriz sediada à Avenida 62 – A,  n.º 419, Jardim América, na 
cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, neste ato representado 
pelo seu sócio/procurador o Senhor Leandro Fernandes de Jesus 
Pereira, portador da Carteira de Identidade n° 4599955 DGPC/
GO e CPF n° 013.556.261-96. O ilustre Secretário informou que 
se trata de elaboração do 1º TERMO ADITIVO a Ata de Registro 
de Preços nº 18136/2019 celebrado entre as partes, visando 
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fornecimento do Diazepam 10mg Injetável, Ref. Tipo = Valium ou 
equivalente, oriundo de processo administrativo Pregão Presencial 
nº 084/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP. O Secretario 
de Saúde informou que o Município necessita impreterivelmente 
do fornecimento do Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg 
comprimido, e ciente do reajuste dos valores dos produtos, defere 
o pedido formulado e autoriza o aditamento e reajuste do valor 
unitário do item 523 do objeto da Ata de Registro de Preços, e ainda 
pelo fato de estar previsto na clausula décima terceira, parágrafo 
único da ata de registro de preços do Pregão Presencial, e nos 
termos do art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, mediante assinatura de Termo Aditivo, 
é a razão que se propõe tal instrumento. Pelo contratado foi dito 
que concorda com o proposto e a Contratante informou que o 
instrumento será segundo as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes Contratantes de comum acordo 
e fundamentado nas disposições legais vigentes alteram o objeto 
licitado, para realinhar o valor unitário do Sulfametoxazol 400mg 
+ trimetoprima 80mg comprimido, de R$ 0,095 (nove centavos 
e cinco milésimos) para R$ 0,11 (onze  centavos) um reajuste de 
15,79% conforme nota fiscal n° 680061, emitida pelo laboratório 
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA em 07/10/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente Termo manterá as condições 
pactuadas na Ata de Registro de Preços nº 18136/2019, e o 
pagamento será efetuado mediante faturamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - Ratificam as demais cláusulas do instrumento 
contratual, que vai assinado por duas testemunhas idôneas.

CLÁUSULA QUARTA - O presente TERMO ADITIVO entra em vigor 
nesta data.

DADO e passado na sede da Secretaria Municipal de Saúde de 
Jataí, Estado de Goiás, aos 02 dias do mês de dezembro de 2019.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP Nº 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
CNPJ/MF n° 67.729.178/0001-49

CONTRATADA
 _____________________________________________________

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 DE 19 DE NOVEMBRO 
DE 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE JATAÍ/GO – ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA DE JATAÍ/GO E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E MESTRES DO COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIÁS – UNIDADE 
NESTÓRIO RIBEIRO

Por este instrumento de Termo de Colaboração que celebram 
entre si de um lado o  MUNICÍPIO DE JATAÍ/GO, através do FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE JATAÍ/GO, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 
03.073.141/0001-22 com sede na Avenida Benjamim Constant, n.º 
1.073, Centro, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, neste ato 
representado pela Secretária Municipal de Assistência Social Sra. 
Marluce Fernandes Lima, brasileira, casada, portadora da cédula 
de identidade RG n.º 1.359.739 – SPTC/GO, devidamente inscrita no 
CPF sob o n.º 266.843.651-68, residente e domiciliada nesta cidade 
de Jataí, Estado de Goiás, doravante denominado simplesmente 
MUNICÍPIO, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 
DO COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIÁS – UNIDADE NESTÓRIO 
RIBEIRO, entidade pública de direito privado, sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob nº 20.161.235/0001-17, com sede na Rua Jose 
Geda, nº 56, Setor Central, nesta cidade de Jataí, Estado de Goiás, 
neste ato representada por sua Presidente(a) Elaine Marquez de 
Souza Rodrigues, brasileira, casada, portadora do RG nº 3.245.301 
– PM/GO e do CPF nº 023.470.051-38, residente e domiciliado na 
Rua Lúcio Santana, casa 03, Setor Dom Abel – Vila Militar, nesta 
cidade de Jataí, doravante denominada simplesmente ENTIDADE, 
com fundamento no Processo Administrativo nº 36.589/2019, 
com fundamento na Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2.014, 
no Decreto Municipal nº 2.535 de 16 de maio de 2017, da Lei 
Municipal Orçamentária, devendo os serviços serem executados 
em consonância com as tipificações e resoluções inerentes 
ao Conselho e Fundo envolvidos e demais normas jurídicas 
pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir dispostas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DAS METAS
1.1. O presente instrumento, decorrente de chamamento público 
inexigível, tem por objeto a conjugação de esforços entre o 
MUNICÍPIO e a ENTIDADE por meio de concessão de repasse de 
recursos públicos autorizados por meio de Resolução nº 021/2019, 
tendo o projeto da entidade o objetivo de buscar auxílio financeiro 
do Município para auxiliar na participação de 10 (dez) alunos 
daquela entidade na Olimpíada Internacional Matemática sem 
Fronteiras 2019 a ser realizada em “Beijing”, China, entre os dias 
21 a 25 de novembro de 2019. 

1.2. A ENTIDADE executará, durante a vigência da parceria, as 
ações previstas no Plano de Trabalho, aprovado por meio do 
Parecer Técnico elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo.

1.3. As atividades objeto deste ajuste devem observar, ainda, as 
especificidades do público atendido nos seus aspectos físico, 
emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social, de acordo com a 
legislação pertinente.

1.4. O Plano de Trabalho, efetivado nos termos dos incisos do 
artigo 22 da Lei nº 13.019/2014, é parte integrante e indissociável 
do presente TERMO DE COLABORAÇÃO.

1.5. Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas 
vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei 
Federal nº 13.019/2014.

1.6. É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, 
envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, 
do exercício do poder de polícia ou de outras atividades 
exclusivas do Poder Público;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo 
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destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO vigerá pelo período 
12 (doze) meses, conforme prazo previsto no Plano de Trabalho 
(pag. 29) para a consecução de seu objeto, podendo ser alterada 
mediante interesse mútuo dos partícipes, o que deverá ser 
devidamente informado e justificado por escrito, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias da data inicialmente prevista para o 
término da vigência.

2.2. A vigência deste TERMO DE COLABORAÇÃO, incluindo 
eventuais prorrogações realizadas nos termos do item 2 acima, 
não poderá ultrapassar o limite de 18 (dezoito) meses, desde que:
a) manifestado interesse das partes;
b) formalizado em termo competente;

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1. São obrigações dos Partícipes:

I – DO MUNICÍPIO/CMDCA:
a) Repassar os recursos por meio de transferência 
eletrônica e em obediência ao cronograma de 
desembolso, que guardará consonância com as metas, 
fases ou etapas de execução do objeto do TERMO DE 
COLABORAÇÃO;
b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria 
por meio do Gestor da Parceria e da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, ambos nomeados por ato 
próprio do Chefe do Executivo;
c) Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução 
do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de 
fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;
d) Emitir relatório técnico de monitoramento e 
avaliação da parceria e o submeter à comissão 
de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade 
de apresentação da prestação de contas devida pela 
organização da sociedade civil;
e) Realizar, sempre que possível, pesquisa de satisfação 
com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar 
os resultados como subsídio na avaliação da parceria 
celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e 
atividades definidas;
f) Promover o monitoramento e a avaliação do 
cumprimento do objeto da parceria;
g) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser 
agente público ou ser lotado em outro órgão ou 
entidade, o administrador público deverá designar 
novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, 
todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades; 
h) Viabilizar o acompanhamento pela internet dos 
processos de liberação de recursos; 
i) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação 
das parcerias celebradas e dos respectivos planos de 
trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo 
encerramento; 
j) Divulgar pela internet os meios de representação 
sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na 
parceria;

k) Instaurar tomada de contas antes do término 
da parceria, ante a constatação de evidências de 
irregularidades na execução do objeto da parceria.
l) Analisar e autorizar reformulações no Plano de 
Trabalho, se for o caso, quando solicitado pela 
ENTIDADE, desde que tal reformulação seja permitida 
na legislação vigente e que não implique em alteração 
do objeto do Plano de Trabalho; 
m) Receber e analisar, técnica e financeiramente, as 
prestações de contas apresentadas pela ENTIDADE, 
referente aos recursos recebidos e avaliá-las na forma 
da Lei 13.109/2014, bem como o previsto no Decreto 
Municipal nº 3.528/2017.
II - DA ENTIDADE:
1) É de responsabilidade exclusiva da Organização 
da Sociedade Civil o gerenciamento administrativo e 
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal;
2) Executar as ações em consonância com os objetivos 
e indicativos metodológicos específicos nos termos 
do Plano de Trabalho e das legislações pertinentes, 
Cumprindo integralmente o Projeto e o Plano de 
Aplicação de Recursos aprovados pelo MUNICÍPIO/
CMDCA;
3) Apresentar três orçamentos para compras de 
equipamentos e material permanente, bem como para 
serviços, exceto para despesas com água, luz e telefonia;
4) Em caso de obras apresentar todas as licenças e 
alvarás necessários para a devida execução da obra;
5) em caso de obras, apresentar ART ou RRT de execução 
e de fiscalização e laudo técnico de cada medição, 
assinado pelo engenheiro responsável; 
6) descrição da despesa detalhando os bens adquiridos, 
os serviços prestados e as obras executadas;
7) Em caso de aquisição de bens permanentes e/ou 
da execução de obras, estes deverão ser comprovados 
através de registros fotográficos em que fique evidente 
a quantidade e modelo dos bens adquiridos.
8) Em caso de obras deverá ficar configurado o antes e 
o depois de cada etapa da obra, desde seu início até sua 
conclusão, tudo por meio de registro fotográfico
9) Considera-se obra qualquer construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel. 
Nas fotografias deverão ficar evidentes as etiquetas, 
adesivos ou placas de identificação, onde deverá 
constar, no mínimo, o número da parceria e a menção 
da participação do Município. 
10) Elaborar, organizar e manter prontuários individuais 
atualizados, com registros sistemáticos que incluam 
dados de histórico de vida, informações pertinentes ao 
serviço, e o trabalho desenvolvido. 
11) Proceder a seleção e a contratação de equipe 
envolvida na execução do plano de trabalho proposto 
e do presente termo conforme os princípios da 
administração pública previstos no caput do art. 37 da 
Constituição Federal, quais sejam, da impessoalidade, 
isonomia economicidade, probidade, eficiência, 
publicidade, transparência na aplicação dos recursos e 
da busca permanente de qualidade;
12) prestar contas dos recursos recebidos por meio 
deste termo de colaboração; 
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13) divulgar na internet e em locais visíveis de suas redes 
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações 
todas as parcerias celebradas com o poder público, 
contendo, no mínimo, as informações requeridas no 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
14) manter e movimentar os recursos na conta 
bancária especifica, em instituição financeira indicada 
pelo MUNICÍPIO/CMDCA, observado o disposto no 
art. 51 da Lei nº 13.019/2014, sendo que em caso 
de impossibilidade de celebração de acordo entre a 
Administração Pública e as instituições financeiras 
públicas para isenção de tarifas, é facultado à 
Organização da Sociedade Civil, indicar a instituição 
financeira e a conta bancária específica, em que serão 
depositados e geridos os recursos da parceria.
15) permitir o livre acesso dos membros da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação, Gestor da Parceria, 
dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas 
repassadoras dos recursos, do controle interno e do 
Tribunal de Contas correspondentes aos processos, 
aos documentos, às informações referentes aos 
instrumentos de transferências regulamentados pela Lei 
nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução 
do objeto;
16) responder exclusivamente pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, 
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 
investimento e de pessoal;  
17) Comunicar imediatamente o MUNICÍPIO/CMDCA, 
por meio oficial todo fato relevante, bem como eventuais 
alterações estatutárias e de constituição da diretoria. 
18) Aplicar integralmente os valores recebidos nesta 
parceria, assim como os eventuais rendimentos, na 
consecução do objeto da parceria em consonância 
com o descrito no Plano de Trabalho aprovado e com a 
planilha orçamentária. 
19) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa 
excedente aos recursos transferidos, no prazo de 
vigência e dentro das prioridades estabelecidas; 
20) Efetuar os pagamentos com os recursos transferidos, 
dentro da vigência deste TERMO DE COLABORAÇÃO; 
21) Prestar contas em papel timbrado da ENTIDADE e 
entregá-la impreterivelmente entre o dia primeiro e o 
décimo dia do mês seguinte,
22) As contratações de bens e serviços pelas 
organizações da sociedade civil, feitas com o uso de 
recursos transferidos pela administração pública, 
deverão observar os princípios da impessoalidade, 
isonomia, economicidade, probidade, da eficiência, 
publicidade, transparência na aplicação dos recursos e 
da busca permanente de qualidade, buscando sempre 
a realização de cotação de preços dos bens e serviços, 
sob pena de responsabilidade pelos atos de gestão 
antieconômica. A compra somente poderá ser efetivada 
com opção pelo menor preço ofertado.
23) responder exclusivamente pelo pagamento 
dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relacionados à execução do objeto previsto 
no termo de colaboração ou de fomento, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO 
a inadimplência da organização da sociedade civil em 
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes 

sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de 
restrição à sua execução; 
24) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet 
ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste 
TERMO DE COLABORAÇÃO contendo, pelo menos, o 
objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos 
recursos.
25) manter escrituração contábil regular; 
26) apresentar prestação de contas que contenha 
elementos que permitam ao Gestor da Parceria avaliar 
o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado 
conforme pactuado, com a descrição pormenorizada 
das atividades realizadas e a comprovação do alcance 
das metas e dos resultados esperados, até o período de 
que trata a prestação de contas; sendo que a data de 
aquisição registrada no nota fiscal/ou qualquer outro 
documento que comprove a aquisição do bem, terá 
que ser igual ou posterior à data do crédito a título de 
repasse efetuado pelo MUNICÍPIO/CMDCA na conta 
corrente bancária, exclusiva para a movimentação 
financeira do presente termo, da entidade.
27) manter em seu arquivo os documentos originais 
que compõem a prestação de contas, durante o prazo 
de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 
prestação de contas;
28) notificar a celebração deste instrumento à Câmara 
Municipal de Jataí/GO 
29) Apresentar de forma detalhada, se previstos no 
Plano de Trabalho os valores para o pagamento de 
contribuições sociais, FGTS, férias, décimo terceiro 
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e 
demais encargos sociais incidentes sobre a equipe 
prevista, desde que tais valores correspondam às 
atividades inerentes a consecução do objeto, e à 
qualificação técnica necessária para a execução da 
função a ser desempenhada que sejam compatíveis com 
o valor de mercado da região onde atua e não superior 
ao teto do Poder Executivo.
30) Apresentar mensalmente à Secretaria Municipal 
da Fazenda a prestação de contas parcial referente os 
recursos auferidos no período e anualmente conforme 
Instruções do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, 
assinadas pelo Tesoureiro, Conselho Fiscal e Presidente 
da Organização da Sociedade Civil. 
31) Apresentar os documentos fiscais originais, nota 
fiscal eletrônica para compra ou prestação de serviços 
que comprovem as despesas com a indicação do 
número do termo de fomento, lei autorizadora e fonte 
pagadora. Acompanhará as notas fiscais de prestação de 
serviços relatórios, guias e comprovantes de pagamento 
de ISS; sendo responsabilidade do prestador de serviços 
à retenção, deverá anexar juntamente com a nota fiscal 
a Certidão Negativa de Retenção de Notas Fiscais.
32) Na apresentação de notas fiscais de combustível, 
IPVA, licenciamento, e seguro veicular, somente 
de veículos oficial da OSC vinculados ao programa, 
contendo o número de placa e cópia da CRLV; 
contratos de locação e IPTU deverão estar em nome da 
Organização da Sociedade Civil obrigatoriamente, bem 
com os termos de prorrogação e reajustes, quando for 
o caso, do imóvel utilizado para a execução do serviço, 
programa ou projeto;
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33) Comprovar os pagamentos aos fornecedores através 
de cópia da transferência bancária diretamente ao 
fornecedor, comprovantes eletrônicos de pagamento, 
boletos com autenticação mecânica, declaração de 
quitação de débito ou não havendo outro meio senão 
o pagamento em dinheiro que o fato seja devidamente 
justificado e conste no documento carimbo especificando 
a empresa, com nome, data e identificação (RG/CPF) do 
responsável pelo recebimento.
34) Os pressupostos de prestação de contas previstos 
neste item são condições para que a ENTIDADE receba 
o repasse do mês seguinte;
35) Caso alguma Certidão exigida neste artigo esteja 
vencida ou positiva, o pagamento será suspenso 
temporariamente até a devida regularização, não 
obrigando o MUNICÍPIO/CMDCA realizar pagamento 
cumulando o valor retroativo; 
36) conforme itens anteriores, a não prestação de 
Contas implicará na imediata suspensão do repasse 
seguinte, sendo, portanto, entendida como nenhuma 
atividade realizada, sem prejuízo da prestação de contas 
do valor recebido que deverá ocorrer até o último dia 
do mês, não obrigando a Prefeitura de Sorocaba realizar 
pagamento cumulando o valor retroativo. 
37) Devolver ao MUNICÍPIO/CMDCA eventuais saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os obtidos de 
aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável 
de 30 (trinta) dias, em caso de conclusão, denúncia, 
rescisão ou extinção do TERMO DE COLABORAÇÃO, 
devendo comprovar tal devolução nos moldes da 
prestação de contas, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da 
administração pública; 
38) Não repassar nem redistribuir a ENTIDADES, ainda 
que de Assistência Social, os recursos oriundos da 
presente parceria; 

4. CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DE PESSOAL

4.1. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/
trabalhista, de quaisquer espécies, entre o MUNICÍPIO/CMDCA e 
o pessoal que a ENTIDADE utilizar para a realização dos trabalhos 
ou atividades constantes deste instrumento.

4.2. A ENTIDADE desobriga desde já o MUNICÍPIO/CMDCA por 
quaisquer débitos de natureza trabalhista, fiscal ou previdenciária 
ou responsabilidade junto a órgão públicos federais, estaduais ou 
municipais, bem como junto a quaisquer órgãos do setor privado 
em decorrência do cumprimento do objeto do presente TERMO DE 
COLABORAÇÃO.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE DE RECURSOS, REPASSE E 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

5.1. A despesa de que trata o presente instrumento correrá à 
conta de recursos oriundos de receitas orçamentárias destinadas 
ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
consignado no Orçamento da Prefeitura Municipal de Jataí/GO, nas 
dotações: 28.845.2839.9.035-3.3.50.43.00. 

5.2. O MUNICÍPIO concede e o CMDCA aprova, por meio do 

FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE JATAÍ/
GO repassará à ENTIDADE para a execução das ações constantes 
do objeto do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, a importância 
total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser depositado na CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL, Agência: 0565, Operação: 003, Conta 
Corente: 00004094-8, de acordo com o cronograma financeiro 
de desembolso constante do plano de trabalho apresentado pela 
ENTIDADE, cujo recibo de depósito valerá como quitação. 

5.3. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria 
serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de 
desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão 
retidas até o saneamento das impropriedades:

I - quando houver fundados indícios de não ter ocorrido 
boa e regular aplicação da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 
quando aferidos em procedimentos de fiscalização 
local, realizados periodicamente pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação e pelos órgãos de controle 
interno e externo da administração publica;
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação 
dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento 
das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias 
aos princípios fundamentais da administração pública 
nas contratações e demais atos praticados na execução 
da parceria ou o inadimplemento da ENTIDADE com 
relação a outras cláusulas básicas;
III - quando a ENTIDADE deixar de adotar as medidas 
saneadoras apontadas pelo Gestor da Parceria ou pelos 
órgãos de controle interno ou externo;

4.2. Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas 
em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos 
créditos necessários para garantir a execução das parcerias será 
indicada nos orçamentos dos exercícios 

4.3. As partes reconhecem que caso haja necessidade de 
contingenciamento orçamentário e a ocorrência de cancelamento 
de restos a pagar, exigível ao cumprimento das segundo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser 
reduzido até a etapa que apresente funcionalidade.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS

6.1. O MUNICÍPIO/CMDCA transferirá os recursos em favor da 
ENTIDADE, conforme o cronograma de desembolso contido no 
plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à 
identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito 
em sua conta bancária específica vinculada a este TERMO DE 
COLABORAÇÃO, de titularidade da ENTIDADE, em instituição 
financeira oficial indicada pelo MUNICÍPIO/CMDCA ou diante da 
sua impossibilidade, informada pela própria ENTIDADE.

6.2. É obrigatória a aplicação dos recursos deste TERMO DE 
COLABORAÇÃO, enquanto não utilizados, em caderneta de 
poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso 
for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira 
de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título 
da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista 
para prazos menores.
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6.3. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, 
obrigatoriamente, aplicados no objeto do presente TERMO DE 
COLABORAÇÃO ou da transferência, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidos para os recursos 
transferidos.

6.4. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS VEDAÇÕES
7.1. O presente TERMO DE COLABRAÇÃO deverá ser executado 
fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e 
as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos 
transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do 
agente ou representante da ENTIDADE, para:

I - realização de despesas a título de taxa de 
administração, de gerência ou similar;
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, 
ainda que em caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior 
à sua vigência; sendo que posterior à sua vigência, 
com a ressalva de ser expressamente autorizado pela 
autoridade competente da administração publica;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, 
com multas, juros ou correção monetária, inclusive, 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos 
prazos;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
das quais não constem nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos; e
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos;
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado 
público com recursos vinculados à parceria, salvo nas 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias.
VIII.- modificar o objeto, exceto no caso de ampliação 
de metas, desde que seja previamente aprovada a 
adequação do plano de trabalho pela administração 
publica;
IX.- realizar despesa em data anterior à vigência da 
parceria e não alinhadas ao objeto do projeto;
X - pagamento de pessoal contratado pela organização 
da sociedade civil que não esteja ligado diretamente à 
execução do objeto;
XI - obras que caracterizem a ampliação de área 
construída ou a instalação de novas estruturas físicas;
XII - contratação de despesas com auditoria externa.
XIII - Transferir recursos para clubes, associações de 
servidores, partidos políticos ou quaisquer entidades 
congêneres;

7.2. Ainda é vedada a utilização dos recursos da parceria: 

I – Na realização de eventos que cobrem ingressos 
ou que recebam qualquer outro tipo de receita, salvo 
quando forem revertidas ao projeto, aplicadas em 
finalidade pública previamente definida ou creditadas 
ao respectivo órgão repassador, hipóteses que deverão 
estar especificadas no termo de parceria; 
II – Na realização de recepção e festas que sejam de 
acesso restrito ao público; 
III – Na realização de despesa de manutenção da 
organização de natureza contínua e que não tenha 
relação direta com projetos aprovados no termo de 
parceria; 
IV - Na aquisição ou contratação de serviços de 
coquetéis, bufê ou similar; 
V - No pagamento de gratificações, serviços de 
consultoria, de assistência técnica e congêneres, a 
servidor ou empregado que pertença aos quadros de 
pessoal do município e da organização, inclusive, com 
recursos de contrapartida, dos resultantes da venda de 
ingressos e dos recebidos de outros parceiros, salvo nas 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias; 
VI - Em finalidade alheia ao objeto da parceria e ao 
previsto no plano de trabalho, ainda que em caráter de 
emergência.
VII – Na realização de despesas em data anterior ou 
posterior à vigência da parceria e em data anterior 
ou posterior ao prazo estabelecido para utilização do 
recurso; 
VIII – No pagamento a fornecedor, em data anterior ou 
posterior ao prazo para utilização do recurso; 
IX – Para pagamento antecipado; 
X – Para pagamento de multas, juros ou correção 
monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a 
recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes 
de atrasos da administração pública na liberação de 
recursos financeiros; 
XI – Para pagamento de publicidade, salvo as previstas 
no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao 
objeto da parceria, de caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, das quais não constem nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO DE VALORES

8.1. Em caso de uso irregular ou indevido dos recursos repassados, 
a ENTIDADE será notificada a sanar as irregularidades ou restituir, 
no prazo de 30 (trinta) dias, os valores, atualizados a partir da data 
de recebimento pelo Fator de Atualização Monetária do Tribunal 
de Justiça de Goiás.

8.2. A ENTIDADE será oficiada a restituir o valor transferido, sempre 
que for constatado as seguintes situações:

I – compras realizadas fora do prazo de vigência (anterior 
ao repasse);
II – despesas não previstas no Plano de trabalho
III – não observância das metas estabelecidos no plano 
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de trabalho;
IV- desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 
públicos; ou
V - prestações de contas entregues fora do prazo.

8.3. Os débitos a serem restituídos serão apurados mediante 
atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte 
forma:

I - nos casos em que for constatado dolo da ENTIDADE 
ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir 
das datas de liberação dos recursos, sem subtração de 
eventual período de inércia da Administração Pública; e
II - nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação 
da ENTIDADE ou de seus prepostos para restituição dos 
valores ocorrida no curso da execução da parceria ou;
b) do término da execução da parceria, caso não tenha 
havido sua notificação, com subtração de eventual 
período de inércia da Administração Pública.

8.4. Na hipótese de rejeição das contas por alguma irregularidade 
durante a vigência do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, no caso 
de comprovação de devolução dos valores apontados, dar-se-á 
continuidade ao plano de trabalho e/ou repasse, caso contrário, 
será rescindido e aplicada as penalidades cabíveis.

8.5. Se a devolução dos valores ocorrer dentro do período 
respectivo não será cobrado correção do IGPM acrescido de multa 
de 1%, passado este período, deverá ser atualizado os valores.

8.6. Havendo a rejeição das contas, o não ressarcimento ao erário 
ensejará:

I - a instauração da tomada de contas especial, nos 
termos da legislação vigente; e
II- o registro da rejeição da prestação de contas e de 
suas causas no site do Município, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da rejeição.

9. CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO, DO 
ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1. O Monitoramento e a Avaliação do objeto da presente parceria 
serão realizados por Comissão Especial designada para esta 
finalidade por meio de ato próprio do Chefe do Poder Executivo, 
a qual se incumbirá dos procedimentos do acompanhamento 
das parcerias celebradas, em caráter preventivo e saneador, para 
apoiar a boa e regular gestão das parcerias, por meio de analise 
de documentos, pesquisa de satisfação e visitas in loco, ficando a 
mesma obrigada a:

I - Emitir relatório da visita técnica in loco realizada 
durante a execução da parceria;
II - Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação 
sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os 
resultados alcançados durante a execução do presente 
Termo de Fomento, o qual, sem prejuízo de outros 
elementos, deverá conter:
a) descrição sumaria das atividades e metas 
estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento 
das metas e do impacto do beneficio social obtido em 
razão da execução do objeto ate o período, com base 

nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 
trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pelo MUNICÍPIO/
CMDCA e valores comprovadamente utilizados;
d) os valores pagos a título de custos indiretos, os 
remanejamentos efetuados, as sobras de recursos 
financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e 
eventuais valores devolvidos aos cofres públicos;
e) análise dos documentos comprobatórios das despesas 
apresentados pela organização ENTIDADE;
f) análise das auditorias realizadas pelos controles 
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, 
bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias.

9.2. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante, 
que possa colocar em risco a execução do plano de trabalho, 
o MUNICÍPIO/CMDCA poderá assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar sua 
descontinuidade.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

10.1. A prestação de contas apresentada pela ENTIDADE deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o 
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas 
e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 
até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre 
outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;
II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com 
data do documento, valor, dados da organização da 
sociedade civil e número do instrumento da parceria;
III - comprovante do recolhimento do saldo da conta 
bancária específica, quando houver;
IV - material comprobatório do cumprimento do objeto 
em fotos, vídeos ou outros suportes;
V - relação de bens adquiridos, produzidos ou 
construídos, quando for o caso; e
VI – lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, 
quando for o caso.
VII – ofício endereçado ao Prefeito;
VIII – Parecer do Conselho fiscal da Entidade ou 
Organização da Sociedade Civil;
IX - relação de pagamentos realizados;
X – demonstrativo da receita e despesa;
XI – comprovante de pagamento de FGTS;
XII – comprovante de pagamento de GPS com GFIP - 
inclusive complementares para fechamento da GFIP;
XIII - comprovante de pagamento de DARF/PIS e DARF/
IRRF.

10.2. Para realização de pagamento pelo Setor de Empenhos, da 
Secretaria Municipal de Fazenda, serão consultadas as Certidões 
relativas a regularidade da Entidade perante o Município, Estado e 
órgão Federal, Trabalhista e FGTS.

10.3. A documentação comprobatória a ser apresentada 
pela ENTIDADE deverá conter o valor integral da despesa e o 
detalhamento dos custos, sendo vedada a duplicidade ou a 
sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma 
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parcela da despesa.

10.4. Os custos indiretos necessários à execução do objeto poderão 
incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, 
aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de 
serviços contábeis e de assessoria jurídica, desde que constantes 
do plano de trabalho apresentado.

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e 
resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 2.º A ENTIDADE prestará contas da boa e regular 
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 
(noventa) dias a partir do término da vigência da parceria 
ou no final de cada exercício, se a duração da parceria 
exceder um ano, respeitando as instruções específicas 
constantes do Manual de Prestação de Contas repassado 
pelo MUNICÍPIO/CMDCA a ENTIDADE.

10.5. A prestação de contas relativa à execução do TERMO DE 
COLABORAÇÃO dar-se-á mediante a análise dos documentos 
previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela 
organização da sociedade civil, contendo as atividades 
ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados;
II - relatório de execução financeira do TERMO DE 
COLABORAÇÃO, com a descrição das despesas e 
receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a 
execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 
metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

10.6. O MUNICÍPIO considerará ainda em sua análise os 
seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a 
execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, 
homologado pela comissão de monitoramento 
e avaliação designada, sobre a conformidade do 
cumprimento do objeto e os resultados alcançados 
durante a execução do termo de colaboração ou de 
fomento.

10.7. Constatada irregularidade ou omissão na prestação 
de contas, será concedido prazo para a ENTIDADE sanar a 
irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta 
e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, 
por igual período, dentro do prazo que a administração 
pública possui para analisar e decidir sobre a prestação 
de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da 
irregularidade ou da omissão, não havendo o 
saneamento, a autoridade administrativa competente, 
sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar 
as providências para apuração dos fatos, identificação 
dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do 
ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

10.8. A administração pública apreciará a prestação final de contas 
apresentada, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado 
da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por 
ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

10.9. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade 
civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que 
compõem a prestação de contas.

10.10. Se o transcurso do prazo e sua eventual prorrogação der-se 
por culpa exclusiva da Administração Pública, sem que se constate 
dolo da Organização da Sociedade Civil ou de seus prepostos, não 
incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período 
entre o final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação 
conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo da atualização 
monetária, que observará a variação anual do Índice Geral de 
Preços de Mercado – IGPM, calculado pela Fundação Getúlio 
Vargas – FGV.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS PERMANENTES E 
DIREITOS REMANESCENTES

11.1. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com 
recursos provenientes da celebração da parceria serão inalienáveis, 
devendo ser restituídos ao MUNICÍPIO/CMDCA em plenas 
condições de uso, ressalvados os desgastes naturais da utilização 
ao final da presente parceria.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO OU 
MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

12.1. A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, 
mediante assinatura de TERMO ADITIVO, devendo a solicitação 
ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em 
relação à data de término de sua vigência.

12.2. Não é permitida a celebração de aditamento deste TERMO 
DE COLABORAÇÃO tendo por alteração a natureza do objeto.

12.3. As alterações, com exceção das que tenham por finalidade 
meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser 
previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão 
ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para 
análise e parecer.

12.4. É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando 
se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por 
objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou 
a utilização de recursos remanescentes do saldo do TERMO DE 
COLABORAÇÃO.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E 
DAS SANÇÕES

13.1. O descumprimento de quaisquer cláusulas deste TERMO DE 
COLABORAÇÃO ensejará medidas judiciais cabíveis, devendo ser 
levado ao conhecimento do Ministério Publico Estadual.

13.2. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de 
trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação 
específica, a administração pública poderá, garantida a prévia 
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defesa, aplicar à ENTIDADE as seguintes sanções:

I - advertência;
II- suspensão temporária da participação em 
chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera 
de governo da administração pública sancionadora, por 
prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de 
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a organização da 
sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso II.

13.3. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de 
competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 
(dois) anos de aplicação da penalidade.

13.4. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da 
apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade 
decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

13.5. A prescrição será interrompida com a edição de ato 
administrativo voltado à apuração da infração.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DENÚNCIA, DA RESCISÃO E 
DO DESCUMPRIMENTO.

15.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes 
responsáveis somente pelas obrigações e auferindo 
as vantagens do tempo em que participaram 
voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo 
de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade 
dessa intenção;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes 
hipóteses: 
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho; 
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas; 
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou 
incorreção em qualquer documento apresentado; e 
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância 
que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial. 

14.2. O descumprimento de quaisquer cláusulas deste TERMO DE 
COLABORAÇÃO ensejará medidas judiciais cabíveis, devendo ser 
levado ao conhecimento do Ministério Publico Estadual.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

15.1. O MUNICÍPIO deverá providenciar a publicação do extrato 

inerente ao presente TERMO DE COLABORAÇÃO, conforme art. 38 
da Lei Federal nº 13.019/2014.

15.2. A eficácia do presente TERMO DE COLABORAÇÃO ou dos 
aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da 
execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada 
à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do MUNICÍPIO, 
a qual deverá ser providenciada pela administração pública 
municipal no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva 
assinatura.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONTRAPARTIDA

16.1. - A presente parceria não gera obrigação de contrapartida 
financeira para a ENTIDADE, sendo considerada a contrapartida 
social, o cumprimento satisfatório do objeto.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS GESTORES DA PARCERIA

17.1. – O presente TERMO DE COLABORAÇÃO terá como gestor 
da ENTIDADE o Sra. Elaine Marquez de Souza Rodrigues, portadora 
do RG nº 3.245.301 – PM/GO e do CPF nº 023.470.051-38 que se 
responsabilizará, de forma solidária, pela execução das atividades 
e cumprimento das metas pactuadas na parceria, nos termos do 
art. 37 da Lei nº 13.019 de 31/07/2014.

17.2. – O MUNICÍPIO/CMDCA nomeia como gestor do presente 
TERMO DE COLABORAÇÃO a servidora KATHIANNE LIMA SILVA 
GONÇALVES, psicóloga, RG nº 3821952 SSP/GO e do CPF nº 
829.754.771-04, conforme Decreto Municipal nº 3.575-A/2019. 

17.2. Ambos com as seguintes obrigações:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - Avaliar o andamento e concluir se objeto da parceria 
foi executado conforme pactuado;
III - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários as atividades de monitoramento e avaliação;
IV - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da 
prestação de contas final com base no relatório técnico 
de monitoramento e avaliação, o qual deverá conter:
a) a descrição sumária das atividades e metas 
estabelecidas no Plano de Trabalho;
b) a análise das atividades realizadas, do cumprimento 
das metas e do impacto do benefício social obtido em 
razão da execução do objeto até o período, com base 
nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de 
trabalho;
c) os valores efetivamente transferidos pela 
administração pública e valores comprovadamente 
utilizados;
d) quando for o caso, os valores pagos em espécie, os 
custos indiretos, os remanejamentos efetuados, as 
sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações 
financeiras, e eventuais valores devolvidos aos cofres 
públicos;
e) a análise dos documentos comprobatórios das 
despesas apresentados pela organização da sociedade 
civil na prestação de contas;
f) análise das auditorias realizadas pelos controles 
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, 
bem como de suas conclusões e das medidas que 
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tomaram em decorrência dessas auditorias.
V - Informar ao Prefeito Municipal a existência de 
fatos que comprometam ou possam comprometer 
as atividades ou metas da parceria e de indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 
providências adotadas ou que serão adotadas para 
sanar os problemas detectados;
VI - Cumprir e fazer cumprir as demais determinações 
contidas na Lei Federal no 13.019 de 31 de julho de 2014 
e no Decreto Municipal nº. 2.535/2017.

17.3. Na hipótese de o Gestor da Parceria deixar de ser agente 
público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o Chefe do 
Executivo Municipal designará o novo gestor, assumindo, enquanto 
isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA–DOS ANEXOS

18.1. Constará como anexo do instrumento de parceria firmado:
I - o plano de trabalho, que dele e parte integrante e 
indissociável, do qual constam as atividades a serem 
desenvolvidas, as metas a serem alcançadas pela 
ENTIDADE, forma de contrapartida (quando for o caso) 
e outros elementos norteadores do objeto da presente 
parceria;

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DECLARAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS

19.1. Ao assinar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, a 
ENTIDADE declara estar em pleno cumprimento das exigências 
abaixo relacionadas, constantes da Lei nº 13.019/2014: 

I – no mínimo 01 (um) ano de existência e 
desenvolvimento de atividade esportiva e educacional, 
comprovados através de fotos, material gráfico de 
eventos, publicações impressas e em meios eletrônicos 
e outros materiais comprobatórios; 
II – situação cadastral ativa no CNPJ, conforme 
regulamentação específica da Secretaria da Receita 
Federal; 
III – experiência prévia na realização do objeto da 
parceria ou objeto de natureza semelhante;
IV – capacidade técnica e operacional para o 
cumprimento das metas estabelecidas.
V – seu estatuto preenche os requisitos constantes do 
artigo 33, incisos I, III e IV da Lei nº 3.019/2014 e suas 
alterações. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Os equipamentos e materiais permanentes, definidos 
conforme a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que por ventura 
forem doados à entidade, permanecerão custodiados sob a 
responsabilidade da ENTIDADE até o ato da efetiva doação; ou 
reverterão ao MUNICÍPIO se, no prazo de 05 (cinco) anos a contar 
da assinatura deste, a ENTIDADE BENEFICIADA for penalizada de 
acordo com a Cláusula 10ª, II do presente Termo de Colaboração, 
for extinta ou, por qualquer motivo, modificar ou perder a 
finalidade que a qualifica a firmar esta parceria

20.2. Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes 
deste termo de fomento, que não possam ser resolvidas pela 
via administrativa, o foro da Comarca de Jataí/GO, com renúncia 
expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

20.3. E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes 
obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do 
presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado 
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos 
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em 
Juízo ou fora dele.

Jataí/GO, 19 de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO DA POLICIA 
MILITAR DE GOIÁS – UNIDADE NESTÓRIO RIBEIRO

Elaine Marquez de Souza Rodrigues
Presidente da Entidade

NR 00113

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, em conformidade com os artigos 281 e 282 da Lei Federal  
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), após verificação da 
regularidade do Auto de Infração, NOTIFICA  AOS PROPRIETÁRIOS 
DE VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS que estes foram autuados 
nas datas  especificadas, e que os mesmos poderão ingressar com 
DEFESA PRÉVIA NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR 
DESTA PUBLICAÇÃO OU DO PRAZO DA NAIT, para exercerem o 
direito constitucional de ampla defesa e contraditório, conforme 
disposto no art. 3º, § 2º da RESOLUÇÃO CONTRAN 149, de 19 de 
setembro de 2003 e Resolução 001/2011 do CETRAN/GO.

A DEFESA PRÉVIA DEVERÁ SER INTERPOSTA por escrito, conforme 
estabelecem as Resoluções 149/
03 e 299/2008 do CONTRAN.

Intruir com:
Razões de  defesa,  cópia  da  Notificação da Autuação da Infração ou 
Auto de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou Iden- tidade), cópia 
do CRLV, e procuração, quando for o caso.

A defesa poderá ser entregue no protocolo da SMT - Jataí, ou por 
via postal, remetida di- retamente ao referido órgão através de 
correspondência, de preferência mediante Carta Registrada ou 
SEDEX, com aviso de recebimento.

Órgão Responsável para recebimento da DEFESA: Superintendência 
Municipal de Trânsito de JATAÍ.

Endereço: Rua José Manoel Vilela, nº 413, centro - Jataí - GO - CEP 
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75.800-008.
Fone: (0xx)64 3632-4055.

Id. Placa Auto de Infração Cód. Infração Data/Hora

01 NGN1176 A023979027 73662 28/10/2019 14:51:00

02 JHT9755 A024171356 76252 17/10/2019 12:40:00

03 PRH5240 A024171420 76252 15/10/2019 14:35:00

04 NLH3055 A024171422 55411 18/10/2019 09:17:00

05 NLS3295 A024176414 51851 30/09/2019 17:35:00

06 OHA8498 A024176416 73662 02/10/2019 14:25:00

07 PRW2133 A024176417 54010 02/10/2019 14:28:00

08 OOC7868 A024176421 55920 04/10/2019 13:05:00

09 JKD8656 A024176433 51851 30/10/2019 09:33:00

10 NGS5417 A024176617 76331 24/10/2019 10:31:00

11 PQI0325 A024176620 70481 04/11/2019 18:41:00

12 PQL5130 A024177302 73662 14/10/2019 09:13:00

13 KEI9420 A024177446 54522 09/10/2019 21:38:00

14 ONP0826 A024177448 54522 10/10/2019 19:20:00

15 LRA0677 A024177489 51851 28/10/2019 10:18:00

16 OOF4885 A024177532 51930 23/10/2019 17:12:43

17 JHT9755 A024177617 51851 15/10/2019 10:31:00

18 PRM2229 A026095185 24/09/2019 13:33:00

19 PBB8685 T000000618 11/10/2019 12:59:00

20 ONH9109 T000000620 14/10/2019 13:56:00

21 NFF0397 T000002756 02/11/2019 15:54:00

22 NFP9674 T000003230 02/10/2019 17:17:00

23 OGP5877 T000003249 10/10/2019 06:54:00

24 OMK6914 T000006321 11/10/2019 09:00:00

25 JFL7028 T000006324 11/10/2019 11:19:00

26 QDP3345 T000007890 28/10/2019 16:05:00

27 NKQ7702 T000014174 14/10/2019 19:08:00

28 NWM0341 T000044398 12/10/2019 10:31:00

29 PQC0418 T000049382 17/10/2019 09:27:00

30 PQC0418 T000049382 17/10/2019 09:27:00

31 NLA6254 T000049394 12/11/2019 12:59:00

32 NWP1487 T000049397 12/11/2019 16:43:00

33 KKA3854 T000052930 08/10/2019 19:26:00

34 PQQ4860 T000053689 15/10/2019 13:13:00

35 ONU5996 T000053693 16/10/2019 13:49:00

36 ONN6709 T000058030 11/10/2019 08:50:00

37 JEL6500 T000067673 11/11/2019 15:01:00

38 BKM9018 T000067978 21/10/2019 19:18:00

39 PKG2522 T000067996 31/10/2019 18:28:00

40 NPO1838 T000075083 17/10/2019 18:45:00

41 NVX2564 T000076988 18/10/2019 06:58:00

42 ONE5582 T000076998 30/10/2019 18:32:00

43 PRG7467 T000078209 11/11/2019 19:53:00

44 NKG4876 T000078218 17/11/2019 08:41:00

45 NGN1420 T000078225 17/11/2019 08:53:00

46 PRB1101 T000078727 16/10/2019 19:30:00

47 OGS4498 T000079957 18/10/2019 13:05:00

48 PBB8685 T000079958 18/10/2019 13:12:00

49 JIT6827 T000093983 22/10/2019 10:17:00

50 NGD6124 T000094000 24/10/2019 13:54:00

51 PRV4591 T000097663 04/11/2019 22:37:00

52 NFQ2804 T000097669 05/11/2019 19:06:00

53 NWQ4176 T000097722 12/11/2019 07:01:00

54 JMD7525 T000100395 04/11/2019 14:28:00

55 NWG7322 T000105120 05/11/2019 19:06:00

56 JKD8656 T000106635 30/10/2019 09:31:00

57 NKX3099 T000115106 01/11/2019 19:18:00

58 PQJ8833 T000115122 05/11/2019 19:10:00

59 NNF6247 T000123577 05/11/2019 12:56:00

60 NGV3274 T000123583 05/11/2019 13:41:00

61 JGU2736 T000123589 05/11/2019 17:01:00

62 OMI4165 T000123593 06/11/2019 13:12:00

63 OGT0547 T000126829 05/11/2019 17:31:00

64 MKF2476 T000126837 07/11/2019 03:08:00

65 KDK3555 T000126842 11/11/2019 07:05:00

66 NVW1296 T000126843 11/11/2019 07:05:00

67 PYN9365 T000130856 07/11/2019 17:22:00

68 OMV0879 T000130865 08/11/2019 14:12:00

69 JGE3066 T000130870 11/11/2019 07:17:00

70 FLE0133 T000131286 12/11/2019 17:26:00

71 NWL1585 T000131298 18/11/2019 12:51:00

72 NWL5909 T000131299 18/11/2019 12:54:00

73 JKG1175 T000140955 11/11/2019 08:13:00

74 HGJ5652 T000140963 11/11/2019 10:50:00

75 KAW4221 T000140967 11/11/2019 11:00:00

76 NLM1832 T000141004 11/11/2019 10:52:00

77 NLM7097 T000141005 11/11/2019 10:56:00

78 ONH4909 T000141017 14/11/2019 07:07:00

79 OGJ0884 T000141022 18/11/2019 07:55:00

80 JTS1748 T000142578 12/11/2019 10:19:00

81 NKC7721 T000143344 12/11/2019 09:25:00

82 ONB9423 T000143346 12/11/2019 09:27:00

83 NKY2283 T000143926 13/11/2019 07:03:00

84 NFF1045 T000143931 16/11/2019 09:35:00

85 JTS1748 T000143939 17/11/2019 15:12:00

86 OOC5249 T000144071 14/11/2019 10:04:00

87 ALI3005 T000144605 12/11/2019 17:21:00

88 NLR3312 T000157129 18/11/2019 10:33:00

89 ONO5154 T000158879 19/11/2019 10:20:00

CELIO BORGES MARTINS 
SUPER MUNIC DE TRANSITO

_____________________________________________________

NR 00107

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO

A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE  TRANSITO DE JATAÍ, ESTADO 
DE GOIAS, e a COMISSÃO ADMINIS- TRATIVA DE JULGAMENTO 
DE  DEFESA PRÉVIA, em conformidade com as competências 
estabelecidas pela Lei Municipal nº 2.970/2009, Portaria SMT nº 
004/2009, Lei Federal nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), 
Resoluções 149/03 e 299/08 CONTRAN e Resoluções CETRAN-GO 
006/2002 E 007/2004, NOTIFICA AO PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS 
ABAIXO RELACIONADOS QUE FORAM JULGADAS IMPROCEDENTES 
AS DEFESAS (PRÉVIA) interpostas perante esta Comissão, 
NOTIFICA TAMBÉM AOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS 
AUTUA- DOS QUE NÃO INGRESSARAM COM  DEFESA PRÉVIA, 
QUE AS AUTUAÇÕES FORAM CONVERTIDAS EM MULTAS, E, CASO 
QUEIRAM, TERÃO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS DA PUBLICAÇÃO 
DESTE EDITAL OU DO PRAZO QUE CONSTA DA DE CISÃO OU AINDA 
O PRAZO ESTABELECIDO NA NAP,  PARA INGRESSAR COM RECURSO 
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EM 1ª INSTÂNCIA ADMINISTRA TIVA PERANTE À JARI - SMT, 
conforme dispôe o art. 9º, §§ e art. 12 da RESOLUÇÃO CONTRAN 
149, de 19 de setembro de 2003, art. 285 e §§ do CTB.

O RECURSO DEVERÁ SER INTERPOSTO  por escrito, conforme 
estabelecem as Resoluções 149/03
e 299/2008 do CONTRAN.

Instruir com:
Razões do Recurso (em formulário próprio ou retirado no protocolo 
SMT), cópia da Notifica- ção da Autuação da Infração ou  Auto 
de Infração de Trânsito, cópia do documento de identificação 
contendo a assinatura do requerente (CNH ou identidade), cópia 
do CRLV e procução, quando for o ca- so.

Órgão Responsável para recebimento do RECURSO: 
Superintendência Municipal de Trânsito de JATAÍ.

Endereço: Rua José Manoel Vilela, nº 413, centro - Jataí - GO - CEP 
75.800-008. Fone: (0xx)64 3632-4055.

Id. Placa Auto de Infração Cód. 
Infração

Data/Hora Valor

001 LYD5699 A018926216 12/09/2019 20:20:00

002 MWF2753 A019236534 14/09/2019 23:22:00

003 MLD2521 A023987201 51851 21/08/2019 12:53:06 195,23

004 PRZ8812 A023987224 76332 12/09/2019 11:07:29 293,47

005 NWQ4176 A023988501 70481 24/09/2019 17:30:00 293,47

006 PRU4328 A023988608 70481 12/08/2019 07:04:00 293,47

007 OOC8224 A023988615 76332 13/08/2019 08:38:00 293,47

008 NFM6053 A023988618 76332 14/08/2019 09:50:00 293,47

009 NFD8838 A023988630 60412 30/08/2019 13:16:00 195,23

010 NVY1908 A024011414 04/09/2019 19:57:00

011 NFY4880 A024171404 76252 26/08/2019 15:33:00 293,47

012 BXT6007 A024171410 54870 09/09/2019 09:26:00 195,23

013 HTD5637 A024176043 76332 13/09/2019 16:05:00 293,47

014 ONW8200 A024176362 51851 01/08/2019 12:54:00 195,23

015 PRN2749 A024176581 76331 09/08/2019 10:48:00 293,47

016 PRS9976 A024176586 60681 13/08/2019 06:48:00 195,23

017 NKJ0812 A024176590 51851 16/08/2019 10:00:00 195,23

018 PQR6448 A024177158 73662 19/08/2019 13:51:00 130,16

019 GVL4060 A024177285 60501 25/09/2019 08:25:00 293,47

020 OMT8479 A024177334 56222 12/08/2019 13:00:00 88,38

021 ONW8200 A024177340 51851 19/08/2019 12:58:00 195,23

022 KAN2730 A024177342 51851 19/08/2019 13:05:00 195,23

023 KFB7532 A024177345 76331 19/08/2019 13:19:00 293,47

024 OVM3026 A024177418 54521 28/08/2019 16:23:00 195,23

025 KIS2586 A024177431 51851 18/09/2019 08:13:00 195,23

026 NFF0397 A024571415 11/09/2019 16:00:00

027 EAW2364 A024598646 19/09/2019 21:15:00

028 KCW9573 A024713121 17/09/2019 08:06:00

029 BZE5640 A024766214 21/09/2019 01:34:00

030 NLO0822 A024933190 18/09/2019 18:20:00

031 EAQ1878 A024966158 17/09/2019 23:36:00

032 KCW7468 A024966164 18/09/2019 20:05:00

033 NGN4029 A024966476 11/09/2019 13:26:00

034 ONW2079 A024966496 17/09/2019 10:19:00

035 PQC9138 A024966510 21/08/2019 14:40:00

036 HPP6245 A024966528 09/09/2019 07:01:00

037 NFK9387 A024966532 10/09/2019 09:08:00

038 CMX0723 A024966541 11/09/2019 09:07:00

039 HGW5000 A024966552 13/09/2019 09:42:00

040 NKL9316 A024966567 09/09/2019 17:38:00

041 EKT0433 A024966569 13/09/2019 12:49:00

042 PYQ9075 A024969395 19/08/2019 11:47:00

043 HLH0876 A024969403 21/08/2019 11:21:00

044 PQK0816 A024969404 22/08/2019 08:50:00

045 NKW8907 A024969405 22/08/2019 09:03:00

046 ONM6541 A024974601 30/08/2019 09:37:00

047 NKK8360 A024978614 13/08/2019 09:09:00

048 NFM5212 A024978641 21/08/2019 08:14:00

049 KEM3613 A024978642 21/08/2019 08:32:00

050 KDP0196 A024980633 19/08/2019 17:26:00

051 PRA3529 A024982558 28/08/2019 07:56:00

052 NLI0438 A024985175 19/08/2019 07:56:00

053 NLH7239 A024985176 19/08/2019 07:56:00

054 GZA8770 A024985181 21/08/2019 10:12:00

055 PRJ2869 A024985222 24/09/2019 08:26:00

056 OMP6292 A024990103 23/08/2019 19:47:00

057 ONI7107 A024990104 23/08/2019 19:53:00

058 PYQ9075 A024990105 23/08/2019 19:55:00

059 NWF4758 A024996241 20/08/2019 09:05:00

060 OGY3309 A024996252 09/09/2019 14:21:00

061 NFH8573 A024997792 26/08/2019 12:52:00

062 NVT0190 A024997800 27/08/2019 12:59:00

063 NWQ1330 A024997811 29/08/2019 16:25:00

064 JHT6367 A024998745 22/08/2019 12:46:00

065 JHK1871 A024998746 22/08/2019 12:47:00

066 ONT5635 A024998755 22/08/2019 16:09:00

067 NVZ6852 A024998766 23/08/2019 19:41:00

068 KDF8316 A024998769 23/08/2019 19:52:00

069 PQG8494 A024998772 26/08/2019 12:46:00

070 KDQ0549 A024998781 26/08/2019 17:12:00

071 PQK9460 A024998783 27/08/2019 12:51:00

072 PQT6852 A025002360 26/08/2019 19:54:00

073 PQS9316 A025002370 03/09/2019 17:57:00

074 NKU0320 A025002371 03/09/2019 19:05:00

075 ONY1948 A025002405 11/09/2019 18:44:00

076 NVY1908 A025002410 11/09/2019 18:48:00

077 ONY1948 A025007136 16/09/2019 13:03:00

078 JFM5724 A025007139 17/09/2019 16:33:00

079 PRS2334 A025011388

080 OGR4473 A025011389 28/08/2019 12:49:00

081 NFC4436 A025011390 28/08/2019 13:15:00

082 ONX8726 A025011394 29/08/2019 14:14:00

083 DWG5982 A025011396 29/08/2019 16:14:00

084 NKK7170 A025011402 02/09/2019 19:13:00

085 OGN4769 A025011416 05/09/2019 18:53:00

086 NJZ6971 A025011437 05/09/2019 20:23:00

087 NKR6526 A025029253 13/09/2019 11:14:00

088 NLP9366 A025029260 16/09/2019 08:49:00

089 PQW5410 A025029266 17/09/2019 06:48:00

090 PRM5037 A025029269 18/09/2019 11:10:00

091 NKY2283 A025029273 18/09/2019 07:04:00

092 NWB3245 A025029275 19/09/2019 07:20:00

093 MXE3494 A025036202 12/09/2019 08:58:00

094 NJY4105 A025042090 11/09/2019 18:51:00

095 KDJ4378 A025044239 16/09/2019 17:38:00

096 MKF2476 A025044253 19/09/2019 12:55:00
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097 PQN5810 A025044255 19/09/2019 13:07:00

098 NLP6978 A025044257 19/09/2019 16:10:00

099 NVW1296 A026061988 17/09/2019 20:10:00

100 NVW1296 A026061989 17/09/2019 20:11:00

101 ONN6287 A026061991 17/09/2019 23:36:00

102 NVP0553 A026061996 18/09/2019 18:43:00

103 HPO9681 A026062000 18/09/2019 19:10:00

104 ONH2519 A026062002 19/09/2019 19:15:00

105 NGN1176 A026062004 19/09/2019 18:39:00

106 OMY2119 A026062016 19/09/2019 19:27:00

107 ONL7860 A026068563 19/09/2019 21:26:00

108 JHF9066 A026068573 25/09/2019 09:44:00

109 JHF9066 A026068574 25/09/2019 09:44:00

110 OMW8392 A026068578 26/09/2019 10:38:00

111 OOD6474 A026068594 27/09/2019 17:45:00

112 OOD6474 A026068595 27/09/2019 17:45:00

113 KEV0476 A026069225 23/09/2019 18:18:00

114 NLP8299 A026069226 23/09/2019 18:36:00

115 KDZ5186 A026069232 23/09/2019 19:54:00

116 OGS3440 A026071062 24/09/2019 15:01:00

117 NGS3545 A026071063 24/09/2019 17:13:00

118 OGM3315 A026071066 24/09/2019 17:19:00

119 GPD4843 A026071069 26/09/2019 12:52:00

120 PHM6445 A026089892 26/09/2019 08:23:00

CELIO BORGES MARTINS 
SUPER MUNIC DE TRANSITO

OFÍCIOS

Oficio n°082/2019                                                                 

Jataí GO, 03 de Dezembro de 2019.

Notificação de Liberação de Recursos Federal

O Município de Jataí-GO, nos termos do art. 2º da lei Federal nº 
9.452 de 20/03/97, notifica a comunidade, os partidos políticos, 
sindicatos dos trabalhadores e as entidades empresariais a 
liberação dos seguintes recursos federais: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ

Data do 
Crédito

Origem Conta 
Bancária

Valor (R$)

02/12/2019 TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 7735-3 186.189,00
 
Atenciosamente, 

Clenia Severino Lima
Tesoureira

PORTARIA SGP Nº. 815.                                           

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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.

BRUNO SOUSA LOPES COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS

CA-3.

FLAVIANE FERREIRA LEAL COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS

CA-3.

JESIEL PORTELA LIMA COORDENADOR DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA

CA-3.

MATHEUS SOUZA 
ASSUNCAO

COORDENADOR DE CURSO 
PROFISSIONALIZANTE

CDS-5.

PAULO SERGIO DO 
CARMO

COORDENADOR DO JARDIM 
BOTANICO

CDS-4.

II – DETERMINAR que os efeitos exoneratórios desta Portaria 
retroajam a de 31 de outubro 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.

BRUNO SOUSA 
LOPES

GERENTE DE AVALIAÇÃO E 
CONTROLE

CDS-3. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
FAZENDA

FLAVIANE 
FERREIRA LEAL

COORDENADOR DO 
CENTRO DE APOIO AO 
TURISTA

CDS-4. SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE ESPORTE E 
TURISMO

JESIEL PORTELA 
LIMA

GERENTE DE 
VIDEOMONITORAMENTO

CDS-3. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA E 
DEFESA SOCIAL

MATHEUS 
SOUZA 
ASSUNCAO

ASSESSOR DE 
SUPERINTENDÊNCIA

CDS-4. SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO
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PAULO SERGIO 
DO CARMO

COORDENADOR DE 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

CDS-4. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO

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 novembro de 2019.

VII – Esta Portaria SGP Nº 815 de 27 de novembro de 2019 entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 826.                                        

   JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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.

JOSIMAR 
FERREIRA CRUZ

COORDENADOR 
DE CURSO 
PROFISSIONALIZANTE

CDS-5 SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO

JULIANA 
BERNARDES 
FREITAS DE ASSIS

ASSESSOR DE GERÊNCIA 
E COORDENADORIA

CDS-6 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
FAZENDA

KATIENE ALVES 
FERREIRA

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL

RICARDO 
FERNANDES DE 
SOUZA

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ESPORTE E TURISMO

WESLEY FLEURY 
DOS SANTOS

ENCARREGADO DAS 
FRENTES DE SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA

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 826/2019 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 827                                           

 JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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 LUIZ ABATUIR ASSIS no cargo de provimento 
em comissão de ASSESSOR DE SUPERINTENDÊNCIA, Símbolo CDS-
4, lotando-o na Secretaria Municipal de Saúde, passando o mesmo 
a desempenhar suas funções no local aqui especificado.

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

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 24.10.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 762.                                          
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    JATAÍ, 28 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede gratificação de incentivo funcional à servidora que se 
nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento da Servidora de concessão de 
gratificação de incentivo funcional, esta prevista no artigo 154 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, tendo os seus patamares 
previstos no artigo 155 do mesmo diploma legal;

CONSIDERANDO que todos os requisitos exigidos em lei foram 
devidamente preenchidos, isto mediante do Procedimento 
Administrativo nº. 32.278, de 23 de agosto de 2019;

RESOLVE

I – CONCEDER gratificação de incentivo funcional à servidora 
LEIDA SILVA DE JESUS no patamar de 10% (dez por cento), isto 
nos termos do inciso II do artigo 155 da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90, incorporando-se tal benefício à sua remuneração de 
forma permanente.

II – DETERMINAR que o benefício aqui concedido seja 
implementado em favor da Servidora na sua folha de pagamento 
do mês de novembro de 2019.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
adote todas as providências para a efetivação da concessão do 
benefício aqui concedido.

IV – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 828.                                          

 JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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.

CLOTILDES PINTO ASSESSOR DA 
DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE

CDS-5 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE FAZENDA

FLAVIO JUNIOR 
DOS SANTOS

ASSESSOR 
PROCESSAMENTO 
DE DADOS

CDS-6 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO

GUSTAVO ASSIS 
LOPES

COORDENADOR 
DO ATERRO 
SANITÁRIO

CDS-4 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO

IARA FERREIRA 
SANTANA

COORDENADOR 
DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA

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

III – Esta Portaria SGP nº 828/2019 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 765.                                             

 JATAÍ, 28 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede gratificação de incentivo funcional à servidora que se 
nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento da Servidora de concessão de 
gratificação de incentivo funcional, esta prevista no artigo 154 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, tendo os seus patamares 
previstos no artigo 155 do mesmo diploma legal;

CONSIDERANDO que todos os requisitos exigidos em lei foram 
devidamente preenchidos, isto mediante do Procedimento 
Administrativo nº. 32.280, de 23 de agosto de 2019;

RESOLVE

I – CONCEDER gratificação de incentivo funcional à servidora IDENY 
DAS GRAÇAS LIMA ALVES no patamar de 10% (dez por cento), isto 
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nos termos do inciso II do artigo 155 da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90, incorporando-se tal benefício à sua remuneração de 
forma permanente.

II – DETERMINAR que o benefício aqui concedido seja 
implementado em favor da Servidora na sua folha de pagamento 
do mês de novembro de 2019.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
adote todas as providências para a efetivação da concessão do 
benefício aqui concedido.

IV – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 829                                            

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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 MARIA CRISTINA BETERETTE HUDSON 
PERETTI no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR 
DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, Símbolo CA-2, 
lotando-a na Secretaria Municipal de Saúde, passando a mesma a 
desempenhar suas funções no local aqui especificado.

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

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 05.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 764.                                           

   JATAÍ, 28 DE OUTUBRO DE 2019.

“Concede gratificação de incentivo funcional à servidora que se 
nomina e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento da Servidora de concessão de 
gratificação de incentivo funcional, esta prevista no artigo 154 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, tendo os seus patamares 
previstos no artigo 155 do mesmo diploma legal;

CONSIDERANDO que todos os requisitos exigidos em lei foram 
devidamente preenchidos, isto mediante do Procedimento 
Administrativo nº. 32.279, de 23 de agosto de 2019;

RESOLVE

I – CONCEDER gratificação de incentivo funcional à servidora 
JOELMA FERREIRA DA SILVA no patamar de 10% (dez por cento), 
isto nos termos do inciso II do artigo 155 da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90, incorporando-se tal benefício à sua remuneração de 
forma permanente.

II – DETERMINAR que o benefício aqui concedido seja 
implementado em favor da Servidora na sua folha de pagamento 
do mês de novembro de 2019.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
adote todas as providências para a efetivação da concessão do 
benefício aqui concedido.

IV – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 801                               

  JATAÍ, 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Suspende licença para tratar de interesse particular concedida à  
servidora que menciona”.

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

CONSIDERANDO o que consta do processo n° 43455/2019, de 
pedido de SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE 
PARTICULAR, da servidora POLIANA CABRAL CAMPOS;

RESOLVE:

I – SUSPENDER, a pedido, a licença para tratar de interesse 
particular concedida nos termos da Portaria RH 033-C/16 e 
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prorrogada pela Portaria SGP 152/2019 para a servidora POLIANA 
CABRAL CAMPOS.

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 21 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 830.                                       

    JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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.

LEYLANE FRANCO 
LEAL BARBOZA

ASSESSOR DE 
GERÊNCIA E 
COORDENADORIA

CDS-6 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
E CIDADANIA

LARISSA MARTINS 
DOS SANTOS 
ASSIS

ASSESSOR DE 
GERÊNCIA E 
COORDENADORIA

CDS-6 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
E CIDADANIA

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

III – Esta Portaria SGP nº 830/2019 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 06.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  800                               

 JATAÍ, 21 DE NOVEMBRO 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 43209/19 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 
MARILEA CARNEIRO DE ASSIS FRANCO que ocupa o cargo de 
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS I, para gozo no período de 
01.11.2019 a 29.01.2020.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 21 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 831                                          

  JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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 MARCELA BIANCA SOUZA ARISONO no 
cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE GERÊNCIA 
E COORDENADORIA, Símbolo CDS-6, lotando-a na Secretaria 
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, passando a mesma 
a desempenhar suas funções no local aqui especificado.
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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 11.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº.  803.                              

JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO 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 01.12.2019 a 
28.02.2020.

Nº Proc. Nome Cargo

42334/19 AUGUSTA INACIO COELHO SOUSA SECRETÁRIO DE ESCOLA

39861/19 AULENICE DE ANDRADE TORRES 
VIEIRA

GARI

43208/19 DAIANE MANGABEIRA FARIAS 
BATISTA

AGENTE DE ARQUIVO E 
DOCUMENTAÇÃO

38878/19 TANIA LUCIA RESENDE FISCAL DE TRIBUTOS 
MUNICIPAIS I

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 01.12.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 832                                           

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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 JOSE ANTONIO LOPES NETO no cargo 
de provimento em comissão de ASSESSOR DE GERÊNCIA E 
COORDENADORIA, Símbolo CDS-6, 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 13.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  805   
                          

 JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO 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 34731/19 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 15 (quinze) meses para a 
servidora ALMERIA SOARES DE FARIAS OLIVEIRA que ocupa o 
cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE, para gozo no período 
de 01.12.2019 a 22.02.2021.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01.12.2019, revogadas as 
disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 833                                           

 JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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 OTACILDO PIRES DE SOUZA no cargo de 
provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, lotando-o na Secretaria 
Municipal de Saúde, passando o mesmo a desempenhar suas 
funções no local aqui especificado.

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

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 22.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  806                               

 JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO 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 39862/19 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 06 (seis) meses para a servidora 
ELEDIR CABRAL RODRIGUES que ocupa o cargo de TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM, para gozo no período de 02.12.2019 a 29.05.2020.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 02.12.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 835.                                           

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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.

IRAN WAINE 
RODRIGUES

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL

VILIAN LOPES DA 
COSTA

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PÚBLICA

CA-3 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA 
PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL

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

III – Esta Portaria SGP nº 835/2019 entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 20.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº  804                              

JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO 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 36264/19 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 12 (doze) meses para a servidora 
AIER SOUZA ROSA que ocupa o cargo de PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO-CLASSE III, para gozo no período de 01.12.2019 a 
24.11.2020.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 01.12.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 839                                           

 JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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 LUIZ GUILHERME CARDOSO PINHEIRO 

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

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

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 05.11.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 807                               

  JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Concede Licença para tratar de Interesse Particular à servidora 
que menciona”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAI, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais,

CONSIDERANDO que o Processo nº 41063/19 de requerimento 
de LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR foi 
devidamente formalizado e, ainda, havendo a comprovação do 
direito da 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 à servidora LORENA FERREIRA RODRIGUES SILVA, sem 
ônus para esta municipalidade, dentro do período de 02.12.2019 
a 02.12.2022.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 02.12.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 840                                           

 JATAÍ, 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Concede gratificação de titularidade aos servidores que menciona, 
com seus respectivos patamares, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de 
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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 
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 aos servidores 
mencionados no item II desta Portaria, isto com as suas respectivas 
porcentagens, estas que devem ser calculadas com base no 
vencimento dos Profissionais da Educação.

II – ESTABELECER o seguinte quadro de concessão da gratificação 
de titularidade, isto com os respectivos percentuais.

 Servidor Porcentagem

DANIELE ROCHA DE OLIVEIRA 30%

MILCA RIBEIRO FREITAS 20%

SELMA FERREIRA BORGES 30%

VILMACI ALVES DE ASSIS 30%

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
implemente, na remuneração dos servidores individualizados no 
item II desta Portaria, as porcentagens lá estabelecidas.

IV – DETERMINAR que a gratificação de titularidade integre 
a remuneração dos servidores constantes 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 840/19 entra em vigor na data de sua 
publicação, surtindo efeitos a partir de 01.12.2019, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 28 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 808                                

 JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona 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 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida ao servidor ADENALDO FRANCO SOUZA, esta 
convalidada por meio da Portaria nº. 081/2019 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS 
II, TAB.4, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição do servidor ADENALDO FRANCO 
SOUZA.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 809                                 

JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona 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 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
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da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida à servidora CLEIDE MARIA DE MORAIS, esta convalidada 
por meio da Portaria nº. 079/2019 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE IV, 
TAB.6-M, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição da servidora CLEIDE MARIA DE 
MORAIS.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 810                                

 JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona 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 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida ao servidor PAULO PEREIRA FRANÇA, esta convalidada 
por meio da Portaria nº. 080/2019 do Jataí-Previ;
RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de AGENTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA II, 
TAB.5, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição do servidor PAULO PEREIRA 
FRANÇA.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 811                               

  JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona 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 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por idade concedida ao servidor 
ONEIDER BENTO DE ASSIS, esta convalidada por meio da Portaria 
nº. 082/2019 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS II, TAB.3, 
ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário advindo 
da idade do servidor ONEIDER BENTO DE ASSIS.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as disposições 
em contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 812                               

  JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona 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 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por invalidez concedida à 
servidora JUSSARA NATANIE DO PRADO BORGES, esta convalidada 
por meio da Portaria nº. 078/2019 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E 
ALIMENTAÇÃO, TAB.1, ocorrida em virtude do gozo de benefício 
previdenciário advindo da invalidez da servidora JUSSARA NATANIE 
DO PRADO BORGES.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 813                                 

JATAÍ, 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

“Declara vacância do cargo que menciona 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 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por idade concedida à servidora 
TEREZINHA DE JESUS LIMA, esta convalidada por meio da Portaria 
nº. 084/2019 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I, TAB.1, 
ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário advindo 
do tempo de contribuição da servidora TEREZINHA DE JESUS LIMA.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.11.2019, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 25 dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 815.                                       

JATAÍ, 27 DE NOVEMBRO 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.
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NOME. CARGO. SÍMBOLO.

BRUNO SOUSA LOPES COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS

CA-3.

FLAVIANE FERREIRA LEAL COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS

CA-3.

JESIEL PORTELA LIMA COORDENADOR DE SERVIÇOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA

CA-3.

MATHEUS SOUZA 
ASSUNCAO

COORDENADOR DE CURSO 
PROFISSIONALIZANTE

CDS-5.

PAULO SERGIO DO 
CARMO

COORDENADOR DO JARDIM 
BOTANICO

CDS-4.

II – DETERMINAR que os efeitos exoneratórios desta Portaria 
retroajam a de 31 de outubro 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.

BRUNO SOUSA 
LOPES

GERENTE DE AVALIAÇÃO 
E CONTROLE

CDS-3. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
FAZENDA

FLAVIANE 
FERREIRA LEAL

COORDENADOR DO 
CENTRO DE APOIO AO 
TURISTA

CDS-4. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
ESPORTE E TURISMO

JESIEL PORTELA 
LIMA

GERENTE DE 
VIDEOMONITORAMENTO

CDS-3. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL

MATHEUS 
SOUZA 
ASSUNCAO

ASSESSOR DE 
SUPERINTENDÊNCIA

CDS-4. SECRETARIA 
MUNICIPAL 
DE GESTÃO E 
PLANEJAMENTO

PAULO SERGIO 
DO CARMO

COORDENADOR DE 
LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

CDS-4. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E 
URBANISMO

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 novembro de 2019.

VII – Esta Portaria SGP Nº 815 de 27 de novembro de 2019 entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, no Centro Administrativo, aos 27 
dias do mês de novembro de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 601/2019

Processo: 5645/2019 
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL N° 75/2018
Interessado: AUTO CENTER PNEUCAP LTDA

Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da 
data da publicação deste edital, a importância de R$ 359.436,90 
(trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis e 
noventa centavos) a ser acrescida dos encargos legais, incidentes 
até a data do efetivo pagamento contados da consolidação do 
débito, ou dentro do prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO 
à Egrégia Junta de Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do 
Código Tributário Municipal, conforme Decisão de nº 2187/2019 - 
GSF, que julgou procedente o Auto de Infração e Notif. Fiscal de n° 
75/2018, consequência da Revelia. 

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

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dois dias do mês de dezembro 
de dois mil e dezenove (02/12/2019).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância

-Contencioso Fiscal-
Mat.8394

_____________________________________________________

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 600/2019

Processo: 39078/2018
Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL N° 74/2018
Interessado: AUTO CENTER PNEUCAP LTDA

Na forma do Parágrafo único, do art. 246, da Lei 1445 de 27.12.90, 
fica o contribuinte acima identificado, notificado a recolher aos 
cofres municipais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data da publicação deste edital, a importância de R$ 13.056,67 
(treze mil e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a 
ser acrescida dos encargos legais, incidentes até a data do efetivo 
pagamento contados da consolidação do débito, ou dentro do 
prazo, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO à Egrégia Junta de 
Recursos Fiscais, nos termos do art. 250, do Código Tributário 
Municipal, conforme Decisão de nº 2186/2019 - GSF, que julgou 
procedente o Auto de Infração e Notif. Fiscal de n° 74/2018, 
consequência da Revelia. 

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

SALA DO CONTENCIOSO FISCAL, aos dois dias do mês de dezembro 
de dois mil e dezenove (02/12/2019).

LARA CRISTINA MORÃO AZEREDO
Chefe da Junta de Julgamento em 1ª instância
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-Contencioso Fiscal-
Mat.8394

LEI Nº4.135, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o 
Estado de Goiás, a fim de Estadualizar o Hospital das Clínicas Dr. 
Serafim de Carvalho, e dá outras providências”.

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 
convênio com Estado de Goiás, cuja finalidade é efetivar a 
Estadualização do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho.

Art. 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde juntamente com 
a Secretaria de Estado de Saúde, compor comissão técnica com os 
seguintes objetivos:

I - estabelecer em conjunto o devido cronograma técnico-
administrativo ao processo de estadualização;

II - elaborar inventário dos bens patrimoniais, inclusive do material 
hospitalar existente em estoque no almoxarifado do nosocômio;

III - elaborar o cadastramento dos profissionais de saúde que 
prestam serviços no hospital, com discriminação das respectivas 
tarefas e atribuições;

IV - apresentar propostas para otimização dos serviços.

Art. 3º. O processo de estadualização não deverá causar qualquer 
descontinuidade no atendimento médico e de urgência à 
população.

Art. 4º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal, a proceder 
doação dos bens móveis e imóveis do Hospital das Clínicas Dr. 
Serafim de Carvalho para o Estado de Goiás.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 03 dias do mês de dezembro do ano de 2019.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

Superintendência de Comunicação


