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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA EMERGENCIAL (COVID – 19) – 
FMS 038/2020

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS DE 
ÁGUA 20 LT A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DA SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO.”

O Gestor Municipal de Saúde de Jataí, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do Artigo 
4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, tendo em 
base o DECRETO ESTADUAL Nº 9.633 de 13 de Março de 2020 e o 
DECRETO MUNICIPAL Nº 3.688 de 29 de março de 2020.

CONSIDERANDO que a aquisição se faz necessária para a garantir 
a proteção dos profissionais de saúde e pacientes nas unidades de 
saúde do município, em razão da pandemia do novo corona vírus, 
necessário se faz a aquisição, através de dispensa emergencial de 
licitação, para atender em caráter de urgência as necessidades da 
Secretaria de Saúde;

CONSIDERANDO a importância deste acessório na rotina 
hospitalar, pois eles são amplamente utilizados nos tratamentos 
dos pacientes;

CONSIDERANDO que a saúde pública deverá prover meios para 
que sejam atendidas todas as demandas dos munícipes, portanto, 
se faz necessário à aquisição do material através de dispensa 
emergencial; 

CONSIDERANDO que a contratação direta também se mostra 
possível quando a situação de emergência decorre da falta de 
planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos 
recursos púbicos. O art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993 não 
distingue a emergência resultante do imprevisível daquela 
resultante da incúria ou da inércia administrativa, sendo cabível 
em ambas as hipóteses, a contratação direta, desde que 
devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares. (Acórdão 1122/2017 Plenário, Auditoria, Relator 
Ministro Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contrato nº 
324 TCU).

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa emergencial de licitação para 
aquisição de bebedouros de água 20 LT, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde, nas especificações e quantidades contidas 
na ordem de fornecimento e termo referencial;

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação 
da Empresa PRADO E MENDES LTDA-ME inscrita no CNPJ: 
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PÁG. 01

21.135.437/0001-02, com endereço na Rua Marechal, nº 451 A. 
Jataí - GO, nos termos da proposta de fornecimento apresentado 
pela mesma, para a aquisição dos materiais conforme segue:

Nº DESCRIÇÃO QTD UND PRADO E MENDES 
LTDA

CNPJ: 21.135.437/0001-
02

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Bebedouro de água industrial 
com reservatório de 20 Lt.

-Deve atender (em média) 30 
pessoas por hora.

• CARACTERÍSTICAS:
-Capacidade do reservatório 

20 Lt;
-2 Torneiras tipo rosca 

cromada;
-Sistema de refrigeração 

embutido;
-Revestimento externo, 

aparador de água frontal em 
aço;

-Serpentina em aço;
-Reservatório em PP isolado 

termicamente em EPS;
-Tomada 3 pinos conforme a 

norma da ABNT/ NBR/ 603351;
-Gás R13 A ecológico;
-3 ou mais níveis de 

temperatura;
-Com certificação INMETRO;

-Filtro com carvão ativado 
certificado pelo INMETRO;

-Revestimento frente e verso e 
laterais em chapa de aço inox e 

adesivado;
-Voltagem 220 V.

15 UND  R$ 
1.150,00

R$ 
18.400,00

 TOTAL
 

R$ 18.400,00

Totalizando a Dispensa Emergencial em R$ 18.400,00 (dezoito mil 
e quatrocentos reais).

Os quantitativos acima apurados correspondem á mera expectativa 
de consumo, não estando à administração municipal obrigada a 
adquirir todos os itens contratados.

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

Jataí, 27 de abril de 2020.

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

Luiz Carlos Bandeira Santos Jr. 
Secretário Municipal de Saúde

Portaria SGP 007/2019
Gestor do FMS

Decreto 3.249/2019
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EXTRATO DA DISPENSA EMERGENCIAL (COVID – 19) – FMS 
038/2020

PROCESSO N°: 14005/2020

OBJETO: Aquisição de Bebedouros de Água 20 LT, para a garantir a 
proteção dos profissionais de saúde e pacientes nas unidades de 
saúde do município, em razão da pandemia do Novo Corona Vírus.

CONTRATADA: Prado e Mendes Ltda - CNPJ: 21.135.437/0001-02

Nº DESCRIÇÃO QTD UND PRADO E MENDES LTDA
CNPJ: 21.135.437/0001-

02

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

1 Bebedouro de água 
industrial com 

reservatório de 20 Lt.
• CARACTERÍSTICAS:
-Deve atender (em 

média) 30 pessoas por 
hora.

-Capacidade do 
reservatório 20 Lt;

-2 Torneiras tipo rosca 
cromada;

-Sistema de refrigeração 
embutido;

-Revestimento externo, 
aparador de água frontal 

em aço;
-Serpentina em aço;
-Reservatório em PP 

isolado termicamente 
em EPS;

-Tomada 3 pinos 
conforme a norma da 
ABNT/ NBR/ 603351;
-Gás R13 A ecológico;
-3 ou mais níveis de 

temperatura;
-Com certificação 

INMETRO;
-Filtro com carvão 

ativado certificado pelo 
INMETRO;

-Revestimento frente 
e verso e laterais em 
chapa de aço inox e 

adesivado;
-Voltagem 220 V.

15 UND  R$ 
1.150,00

R$ 
18.400,00

 TOTAL
 

R$ 18.400,00

Assinatura: 27/04/2020

Vigência: 26/07/2020

Valor Global: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).

Fundamentação: Artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, tendo em base o DECRETO ESTADUAL Nº 9.633 
de 13 de março de 2020 e o DECRETO MUNICIPAL Nº 3.688 de 29 
de março de 2020.
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Dotação Orçamentária: 10.302.1039.2078.3.3.90.30.00
_____________________________________________________

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Proc. Adm. Nº 2.732/2020
Tomada de Preços nº 04/2020
Objeto: Execução da reforma do Ginásio de Esportes Juscelino 
Kubitscheck, situado à Av. Veriano de Oliveira Lima, Lote 01, no 
Setor Santa Maria, em Jataí-GO.
 O Município de Jataí – GO através da Comissão Permanente 
de Licitação, avisa a todos os interessados que o processo 
supramencionado foi ADJUDICADO E HOMOLOGADO em favor 
da empresa DIOENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.050.174/0001-94, com 817.288,37 
(oitocentos e dezessete mil duzentos e oitenta e oito reais e 
trinta e sete centavos). Maiores informações no site da Prefeitura 
Municipal de Jataí. 

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

ERRATA DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE 
CHAMAMENTO PUBLICO 001-2020

O Extrato de Inexigibilidade chamamento publico 001-2020, 
foi publicado em 06 de maio de 2020, com um erro material 
de digitação.

ONDE SE LÊ:

Fonte de Recursos: Dotação orçamentária nº 
28.845.2893.9.022-3.3.50.41.00 – Secretaria de Esporte e 
Turismo.

LEIA-SE:

Fonte de Recursos: Dotação orçamentária nº 
28.845.2839.9.022-3.3.50.41.00 – Secretaria de Esporte e 
Turismo.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 08 dias do mês de maio do ano de 2020.

VINICÍUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE JATAÍ
AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

PROC. ADM. Nº 1.780/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
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OBJETO: Execução da obra do complexo esportivo JK – etapa 
quadra poliesportiva, com arquibancada, iluminação, paisagismo 
e calçamento, a ser implantada na área contígua ao parque JK, no 
setor Central (parte-baixa) em Jataí – GO.

O Município de Jataí – GO, através da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme manifestação da Equipe Técnica da Secretaria 
de Obras e Planejamento Urbano, avisa a todos os interessados 
sobre o resultado do julgamento da habilitação das empresas 
participantes na sessão do dia 08 de maio de 2020.

A empresa AVANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA inscrita 
no CNPJ sob o nº 29.581.767/0001-17.745.269/0001-08 3 foi 
considerada HABILITADA por apresentar documentação de 
habilitação de acordo com as exigências previstas no edital de 
Tomada de Preços N°03/2020.

A empresa CBMA CONSTRUÇÕES & SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 22.463.415/0001-34, foi considerada 
HABILITADA por apresentar documentação de habilitação de 
acordo com as exigências previstas no edital de Tomada de Preços 
N°03/2020.

A empresa DIOENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ sob o nº 02.050.174/0001-94 foi considerada 
HABILITADA por apresentar documentação de habilitação de 
acordo com as exigências previstas no edital de Tomada de Preços 
N°03/2020.

Assim sendo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso, conforme art. 109, § 4º da Lei 8666/93. Os recursos 
poderão ser protocolados no Centro Administrativo da Prefeitura 
ou encaminhados para a Gerência de Licitações através do e-mail 
licitacoes.fazenda@jatai.go.gov.br. Maiores informações no site da 
Prefeitura Municipal de Jataí. 

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

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

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
GENCISLEY ADILA 

MACIEL – ME
33.282.905/0001-

50
    Termo Aditivo
Nº 01 – Contrato 

087/2019

Jataí – GO, 12 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

_____________________________________________________

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ADITIVO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer a esta Gerência de Contratos, com a 
finalidade de assinar seu respectivo aditivo oriundo da Tomada de 
Preços nº 004/2020. Informa ainda, que o não comparecimento 
acarretará em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
DIOENGE 

ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES 

LTDA

02.050.174/0001-
94

Contrato nº 
088/2020

Jataí – GO, 12 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

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 Bra- sileiro), 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 (PRÉ-
VIA) 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 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.
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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 PQM0068 A024176494 73662 09/01/2020 19:21:00 130,16

002 PQM0068 A024176495 60412 09/01/2020 19:21:00 195,23

003 QNU2242 A024176511 73662 14/01/2020 19:09:00 130,16

004 NGK7974 A024176514 70481 14/01/2020 19:31:00 293,47

005 HJE3549 A024177665 51851 16/01/2020 09:27:00 195,23

006 ATP6393 A024177666 51851 17/01/2020 09:49:00 195,23

007 PQY6809 A024177672 73662 20/01/2020 09:06:00 130,16

008 PQT1914 A024177920 70481 16/01/2020 20:18:00 293,47

009 ONU5632 A024177926 73662 18/01/2020 09:38:00 130,16

010 NVV8007 A024177927 51851 18/01/2020 09:41:00 195,23

011 NWO7049 T000002764 09/01/2020 18:15:00

012 ONO0637 T000068310 20/01/2020 11:04:00

013 NFQ0128 T000090758 26/01/2020 07:10:00

014 KEH8939 T000148092 10/01/2020 07:45:00

015 PRI7867 T000148095 10/01/2020 08:03:00

016 PQV5474 T000148099 10/01/2020 09:37:00

017 OMW3352 T000174057 14/01/2020 17:39:00

018 OOC3468 T000179511 28/12/2019 11:04:00

019 QTS5824 T000179517 21/01/2020 07:05:00

020 OGT7910 T000179521 27/01/2020 13:02:00

021 OMI1067 T000185399 14/01/2020 17:31:00

022 OMG0193 T000214712 10/12/2019 15:46:00

023 ARA1000 T000229609 17/12/2019 09:08:00

024 NWR6657 T000235625 13/01/2020 08:15:00

025 NLE4344 T000237626 19/12/2019 08:44:00

026 KBG7021 T000241224 15/01/2020 08:17:00

027 NLB0685 T000241225 15/01/2020 11:14:00

028 EPF7003 T000247649 14/01/2020 11:30:00

029 NGV8255 T000271659 07/01/2020 07:28:00

030 KEP0906 T000271872 07/01/2020 07:06:00

031 NFK7384 T000289214 09/01/2020 08:29:00

032 CKJ8871 T000289268

033 NLH0876 T000289269 10/01/2020 08:20:00

034 APS0722 T000289270 10/01/2020 08:24:00

035 OMS6834 T000289273 10/01/2020 08:39:00

036 NVU4551 T000289714 10/01/2020 08:04:00

037 PQY7006 T000289716 10/01/2020 09:19:00

038 PRI0882 T000289722 13/01/2020 07:12:00

039 CSJ8762 T000292235 10/01/2020 18:38:00

040 NVT5814 T000292237 10/01/2020 18:38:00

041 PRK8456 T000293286 10/01/2020 07:53:00

042 PYQ9075 T000293295 10/01/2020 08:26:00

043 OGQ1150 T000293299 10/01/2020 08:34:00

044 ONB1523 T000297151 10/01/2020 08:39:00

045 ONI7819 T000297152 10/01/2020 08:46:00

046 NKX9816 T000297163 13/01/2020 11:40:00

047 NLQ9302 T000297172 15/01/2020 08:54:00

048 ONQ5898 T000297658 20/01/2020 06:40:00

049 NVY8146 T000300503 10/01/2020 20:05:00

050 QTR9000 T000300516 11/01/2020 11:27:00

051 OOD5435 T000300520 11/01/2020 15:04:00

052 NGU1339 T000300523 11/01/2020 15:42:00

053 NFG5611 T000305876 12/01/2020 09:30:00

054 NFN2111 T000305887 12/01/2020 11:12:00

055 NKF0659 T000305888 12/01/2020 11:14:00

056 PAC5630 T000305897 13/01/2020 19:43:00

057 GOH7521 T000308303 13/01/2020 08:00:00

058 KEZ5255 T000308314 13/01/2020 08:18:00

059 KDJ3552 T000308322 13/01/2020 10:30:00

060 KCC0959 T000308360 13/01/2020 10:37:00

061 NCM4204 T000308370 27/01/2020 17:11:00

062 ONP3938 T000308404 14/01/2020 08:19:00

063 OMX9716 T000308416 16/01/2020 09:14:00

064 NET9989 T000309129 13/01/2020 10:54:00

065 OMT4601 T000309132 14/01/2020 08:55:00

066 OXC5372 T000309139 15/01/2020 07:53:00

067 JFI1156 T000309140 15/01/2020 07:56:00

068 PRY5487 T000312874 18/01/2020 09:33:00

069 PRV3248 T000313630 15/01/2020 08:07:00

070 NLI5859 T000313637 15/01/2020 08:37:00

071 APR8084 T000313644 16/01/2020 07:52:00

072 PQU1551 T000313646 16/01/2020 07:58:00

073 JHA9784 T000313647 16/01/2020 07:59:00

074 NWB7417 T000314612 20/01/2020 08:28:00

075 PRI9062 T000314615 20/01/2020 08:28:00

076 OMX3585 T000314617 20/01/2020 08:28:00

077 JHI7763 T000314622 20/01/2020 09:07:00

078 ONH6765 T000314623 20/01/2020 09:39:00

079 NLK6010 T000315968 16/01/2020 07:45:00

080 NLT0107 T000315971 16/01/2020 07:47:00

081 MRE1518 T000315972 16/01/2020 07:48:00

082 NLK5198 T000316614 26/01/2020 10:22:00

083 PRC4902 T000316877 16/01/2020 09:08:00

084 DKJ2097 T000316880 20/01/2020 18:32:00

085 PQD5373 T000316883 23/01/2020 18:59:00

086 ONW3860 T000316884 25/01/2020 14:00:00

087 NKC8512 T000320084 17/01/2020 07:40:00

088 CBG4049 T000320088 17/01/2020 07:55:00

089 ONQ2458 T000320091 17/01/2020 08:02:00

090 OGT4718 T000320156 17/01/2020 07:45:00

091 KES4128 T000320168 20/01/2020 08:28:00

092 OQQ6250 T000328805 19/01/2020 09:28:00

093 MWY6505 T000328806 19/01/2020 09:39:00

094 ONY3165 T000335413 23/01/2020 11:01:00

095 OIY5939 T000335415 23/01/2020 11:12:00

096 DIV9415 T000335418 24/01/2020 09:22:00

097 OMM1912 T000343376 22/01/2020 10:20:00

098 PQW7150 T000343393 26/01/2020 10:43:00

099 NWE1590 T000343398 27/01/2020 07:01:00

100 ONJ4147 T000343399 27/01/2020 07:10:00

101 OGQ4117 T000343400 27/01/2020 07:46:00

102 NKE8982 T000347551 24/01/2020 12:45:00

103 ONE8444 T000358980 27/01/2020 10:28:00

CELIO BORGES MARTINS 
SUPER MUNIC DE TRANSITO

Conforme Resoluções 149/2003 do CONTRAN e 001/2011 
CETRAN/GO
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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 PRÉ- VIA  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 
75.800-008. 
Fone: (0xx)64 3632-4055.

Id. Placa Auto de Infração Cód. 
Infração

Data/Hora

01 JUB1676 A018308326 68661 11/03/2020 12:35:00

02 NKN4411 A024177754 60501 13/03/2020 14:12:00

03 PRS9078 A024177839 73662 12/03/2020 16:20:00

04 NJZ3471 T000313471 30/03/2020 20:29:00

05 OGS6482 T000316897 12/03/2020 20:10:00

06 OGR6087 T000412827 12/02/2020 06:59:00

07 ILF5955 T000417133 09/03/2020 14:39:00

08 ONL2221 T000427999 16/03/2020 09:09:00

09 NYW0855 T000442222 02/03/2020 15:22:00

10 PAP0342 T000446760 21/02/2020 10:59:00

11 NGB1856 T000475607 02/03/2020 14:50:00

12 PRT5312 T000476717 10/03/2020 06:51:00

13 ONJ2704 T000489834 13/03/2020 17:12:00

14 NVV3511 T000490100 10/03/2020 07:04:00

15 NKI2664 T000493829 03/03/2020 13:31:00

16 NVP2D75 T000494554 03/03/2020 15:40:00

17 EIK7499 T000494559 03/03/2020 15:54:00

18 OOD1042 T000496174 10/03/2020 08:44:00

19 OGR5993 T000499106 09/03/2020 09:36:00

20 OMP0760 T000513583 09/03/2020 10:06:00

21 ONW3483 T000513585 09/03/2020 11:25:00

22 NGQ1837 T000513591 10/03/2020 06:56:00

23 NWH9921 T000513600 10/03/2020 09:29:00

24 KET7190 T000514652 09/03/2020 14:57:00

25 JLD4226 T000514664 10/03/2020 11:20:00

26 KCM4331 T000517052 10/03/2020 07:04:00

27 ONZ2013 T000517072 12/03/2020 07:03:00

28 NGU7502 T000517351 10/03/2020 07:29:00

29 KEI7622 T000517576 10/03/2020 09:33:00

30 NFR5494 T000517583 10/03/2020 11:26:00

31 OGR6087 T000517585 11/03/2020 06:57:00

32 OGR6087 T000517592 12/03/2020 06:58:00

33 CNZ4572 T000517599 12/03/2020 09:27:00

34 PQN0949 T000526132 13/03/2020 07:01:00

35 ONQ7599 T000540959 16/03/2020 14:19:00

36 NLS2133 T000543580 17/03/2020 11:11:00

37 ONE8444 T000543581 17/03/2020 11:14:00

38 NWM2480 T000543582 19/03/2020 06:00:00

39 PQK9550 T000544051 16/03/2020 08:56:00

40 PQT1E69 T000544060 17/03/2020 09:55:00

41 ONX5374 T000545830 16/03/2020 14:58:00

42 OMW9940 T000545832 16/03/2020 15:09:00

43 QNX0013 T000547355 17/03/2020 09:48:00

CELIO BORGES MARTINS 
SUPER MUNIC DE TRANSITO

DECRETO n.º 3714-A/2020, de 22 de abril de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeada a servidora SILMA DE SOUZA BARROS,  
inscrita no CPF sob o nº 824.210.801-34, que exerce o cargo de 
Diretora de Higiene e Alimentação, para exercer a função de 
Gestor do Contrato nº 082/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO Nº 052/2020, tem como objeto o 
fornecimento de gêneros alimentícios em geral, destinados à 
Alimentação Escolar dos alunos matriculados nas 49 (quarenta e 
nove) Instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação de 
Jataí-GO, nas modalidades: Educação Infantil, Educação de Tempo 
Integral, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais, EJA e 
Filantropia. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

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

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

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

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3714-A do dia 22/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 22 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

DECRETO n.º 3720/2020, de 04 de maio de 2020.
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“Nomeia o Gestor dos Contratos abaixo listados e dá outras 
providências”

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor SILMA DE SOUZA BARROS, 
inscrito (a) no CPF sob nº 824.210.801-34, que exerce o cargo 
de Diretora de Higiene e Alimentação, para exercer a função de 
Gestora dos Contratos nº 085/2020 e 086/2020; consequência 
da modalidade de licitação tipo CHAMADA PÚBLICA nº 01/2020, 
tem como objeto a a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, dos alunos 
da rede de educação básica pública, sendo verba FNDE/PNAE, 
descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de 
acordo com a Chamada Pública (AE) n.º 001/2020, o qual integra 
este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos 
os termos da legislação sobre contratos públicos. Devendo o 
Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios 
e economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

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

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

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

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3720 do dia 04/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 04 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3723/2020, de 11 de maio de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor ILTON PEREIRA DO 
NASCIMENTO, inscrita(o) no CPF sob o nº 046.086.848-92, que 
exerce o cargo de Agente de Serviços Gerais II, para exercer a função 
de Gestor da Ata de Registro de Preços nº 011/2020; consequência 
da modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 063/2020, tem como 
objeto a contratação de empresa visando à eventual e futura 
aquisição de materiais de construção em geral, a serem fornecidos 
sob demanda, destinados à execução dos serviços de manutenção 
e pequenos reparos em prédios e equipamentos públicos (escolas, 
postos de saúde, prédios administrativos, praças e outros), que são 
executados de forma direta pela Secretaria (com quadro próprio de 
servidores), de acordo com as demandas que surgirem. Devendo o 
Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios 
e economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:

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

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

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

Artigo 4º - Este Decreto nº 3723 do dia 11/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 11 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3724/2020, de 11 de maio de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor MAURICE TOMAZINI, 
inscrita(o) no CPF sob o nº 045.030.769-73, que exerce o cargo de 
Gerente de Orçamento, para exercer a função de Gestor da Ata de 
Registro de Preços nº 012/2020; consequência da modalidade de 
licitação tipo PREGÃO nº 058/2020, tem como objeto os serviços 
de plotagem/impressão de projetos de engenharia - em diversos 
formatos e tamanhos variados, com linhas coloridas e em preto 
e branco, sendo estimado 1.250 m de impressões para utilização 
em 2020. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

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

XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

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

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

Artigo 4º - Este Decreto nº 3724 do dia 11/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 11 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3725/2020, de 11 de maio de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor LARA NÍVEA SOARES CABRAL, 
inscrita no CPF sob o  nº 849.130.291-34, que exerce o cargo 
de Coordenadora de compras e manutenção da rede física, 
para exercer a função de Gestora dos Contratos nº 051/2020 
e 052/2020; consequência da modalidade de licitação tipo 
PREGÃO nº 028/2020, tem como objeto a aquisição de materiais 
de construção (tintas, thinner, solvente, palha de aço, fita crepe, 
estopa, rolo, pincel, massa acrílica, lixa d’água e etc...), para atender 
às necessidades do CMEI Sílvia Ferreira de Carvalho. Devendo o 
Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer benefícios 
e economia para o Município, bem com zelar pela fiel observância 
dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às 
funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, conforme 
Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

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

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

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

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

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente do Decreto nº 3658, de 18 de fevereiro de 2020.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3725 do dia 11/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 11 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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_____________________________________________________

DECRETO n.º 3726/2020, de 11 de maio de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor LARA NÍVEA SOARES CABRAL, 
inscrita no CPF sob o  nº 849.130.291-34, que exerce o cargo de 
Coordenadora de compras e manutenção da rede física, para 
exercer a função de Gestora dos Contratos nº 022/2020, 023/2020 
e 024/2020; consequência da modalidade de licitação tipo 
PREGÃO nº 001/2020, tem como objeto a aquisição de mobiliário 
escolar, para atender às necessidades dos Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEI’S) no Conjunto Rio Claro III e Cidade 
Jardim I e II. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

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

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

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

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

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente do Decreto nº 3619, de 15 de janeiro de 2020.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3726 do dia 11/05/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 11 de maio de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3721/2020, de 28 de abril de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeada a servidora LARA NÍVEA SOARES CABRAL, 
inscrita no CPF sob nº 849.130.291-34, que exerce o cargo de 
Coordenadora de compras e manutenção da rede física, para exercer 
a função de Gestor dos Contrato nº 087/2020; consequência da 
modalidade de licitação tipo PREGÃO Nº 055/2020, tem como 
objeto a a aquisição de materiais de construção (tintas, thinner, 
solvente, palha de aço, fita crepe, estopa, rolo, pincel, massa 
acrílica, lixa d’água e etc...), para atender às necessidades do 
CMEI Sílvia Ferreira de Carvalho. Devendo o Gestor buscar os 
resultados esperados no ajuste e trazer benefícios e economia para 
o Município, bem com zelar pela fiel observância dos preceitos da 
Lei 8.666/93, segue as orientações quanto às funções que deverão 
ser desempenhadas pelos gestores, conforme Instrução Normativa 
nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:

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

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

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

Artigo 4º - Este Decreto nº 3721 do dia 28/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 28 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº. 332.                     JATAÍ, 11 DE MAIO DE 2020.

“Concede licença-prêmio 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 de licença-prêmio 
formulado pela Servidora e contido no Procedimento 
Administrativo nº. 15.264/20;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos 
legais e as autorizações emanadas de todas as autoridades 
legalmente competentes para a concessão da licença-
prêmio;

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 141 ao 
147 da Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/07, bem como a 
existência da conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora EDEVOLIDES 
XAVIER SILVA pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se 
no dia 02 de maio de 2020 e se encerrando na data de 30 de 
julho de 2020, devendo haver o regresso ao desempenho 
de suas funções no dia útil imediatamente subsequente ao 
término do prazo do afastamento, independentemente de 
qualquer notificação ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso VIII do artigo 43, da 
Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/07, como efetivo exercício 
o tempo de afastamento da Servidora, isto apenas para os 
fins de não geração de vacância ou abandono de cargo. 

III – DETERMINAR à Superintendência de Gestão de 
Pessoas para que sejam adotados todos os procedimentos 
necessários para que sejam implementadas as diretrizes 
traçadas nesta Portaria.

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02.05.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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