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DECISÃO

Decisão nº 002/2020
Cuida-se de requerimento formulado por Antônio Fernandes Lima,
no qual pleiteia a decretação da perda do mandato do vereador
Carlos  Henrique  Miranda,  de  ofício,  pela  mesa  diretora  da
Câmara, alegando que a mudança do domicílio eleitoral por parte
do Parlamentar se enquadra na previsão do art. 34, inciso V, da
Lei Orgânica do Município.
Notificado,  o  vereador  Carlos Henrique  Miranda,  se manifestou
nos autos pugnando pela improcedência do pedido formulado pelo
suplente de vereador Antônio Lima.
Instada  a  se  manifestar  a  Procuradoria  Jurídica  da  Câmara
Municipal  emitiu  o  parecer  nº  018/2020,  cujas  razões  jurídicas
passo a transcrever:
“Pela leitura do Art. 34 da Lei Orgânica do Município, combinado
com  o  art.  55,  do  Regimento  Interno  da  Câmara,  tem-se  as
seguintes regras: é obrigação do vereador residir no município, e,
que perderá o mandato o vereador que fixar residência fora do
município.
Todavia, o que significa fixar residência fora do município? Para o
requerente a alteração do domicílio eleitoral é sinônimo de fixar
residência fora do município.
Há  uma  confusão  entre  os  conceitos  jurídicos  de  domicílio
eleitoral  e  residência,  e  para  solução  da  pretensão,  mister
esclarecê-los:
Domicílio  é  o  lugar  onde  a  pessoa  natural  estabelece  a  sua
residência com ânimo definitivo – Art. 70 do Código Civil.
Residência é o local onde a pessoa mora com intuito permanente,
que pode coincidir com o domicílio legal, refere-se a fixação de
um vínculo do agente com o território composto com um ânimo de
ali manter relações dos mais diversos tipos.
Saliento  que  o  Código  Civil,  em seu  art.  71,  menciona  que  o
agente pode manter diversas residências:
Art.  71.  Se, porém, a pessoa natural  tiver diversas residências,
onde,  alternadamente,  viva,  considerar-se-á  domicílio  seu
qualquer delas. (Grifei) Conforme a legislação civil, é totalmente
possível  que  o  vereador,  como qualquer  outra  pessoa  natural,
mantenha mais de uma residência, devendo ser entre elas, uma
no território da localidade na qual  exerce o mandato,  conforme
legislação local.
As  normas  devem  ser  interpretadas  de  forma  sistemática,
considerando  todo  o  ordenamento  jurídico,  assim,  podemos
afirmar que a interpretação mais razoável é que o vereador está
impedido de deixar de ter residência na municipalidade em que
exerce o mandato, não de possuir outras residências.
Domicílio  eleitoral  –  é  o  lugar  de  residência  ou  moradia  do
requerente à inscrição eleitoral, de acordo com o parágrafo único
do artigo 42 do Código Eleitoral – Lei 4.737/65, in verbis:
Art. 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição
do eleitor.
Parágrafo único. Para o efeito da inscrição, é domicílio eleitoral o
lugar de residência ou moradia do requerente, e, verificado ter o
alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas.
(Grifei) Segundo a jurisprudência do TSE, domicílio eleitoral é o
lugar  onde  o  interessado  tem  vínculos  políticos,  sociais,
patrimoniais e de negócios, podemos verificar que o conceito de
domicílio  eleitoral  recebe  uma  interpretação  mais  ampla  pelo
Tribunal  Superior  Eleitoral,  que  o  conceito  do  Direito  Civil,
admitindo-se que o conceito envolve também o vínculo político,
familiar, afetivo, profissional, patrimonial ou comunitário do eleitor
com a localidade onde pretende exercer o direito de voto, como
assentado na jurisprudência a seguir:
Ac-TSE, 4.10.2018, no RO nº 060238825 e, 8.4.2014, no REspe
nº 8551: o conceito de domicílio eleitoral pode ser demonstrado
não só pela residência com ânimo definitivo,  mas também pela

constituição  de  vínculos  políticos,  econômicos,  sociais  ou
familiares.  A  mudança  de  domicílio  eleitoral  não  implica
necessariamente  a  mudança da  residência.  O vereador  Carlos
Miranda informa sua residência atual na cidade de Jataí.
Assim não está configurado o descumprimento do seu dever de
residir  no  município  de  Jataí  pelo  fato  de  sua  mudança  de
domicílio  eleitoral,  vez que este é mais  abrangente e não está
ligado apenas ao critério da residência.
Não  há  restrições  na  Constituição  e  na  Lei  Complementar  nº
64/90 à plena elegibilidade de atuais parlamentares, nem previsão
de  desincompatibilização,  a  não  ser  quando  “nos  seis  meses
anteriores ao pleito, houverem substituído ou, em qualquer época,
sucedido o respectivo  titular  do Poder  Executivo”  (Res.-TSE nº
19.537/DF).
Por isso, os titulares de cargos legislativos podem permanecer no
exercício de seus mandatos e concorrerem a qualquer um dos
cargos  em  disputa  nas  eleições,  atendidas  as  condições  de
elegibilidade:
“I  –  O  senador  por  um  estado  pode,  no  curso  do  mandato,
concorrer ao Senado por outro estado, desde que satisfaça, no
prazo legal, as condições de elegibilidade nesse último. [...] IV –
Não é da Justiça Eleitoral – segundo a jurisprudência do Supremo
Tribunal  –  decidir  sobre  a  perda  de  mandato  eletivo  por  fato
superveniente  à  diplomação:  não  cabe,  assim,  conhecer  da
consulta a respeito de ser ou não causa da perda do mandato de
senador por um estado a transferência do domicílio eleitoral para
outro.”  (Res.  no  20.864,  de  11.9.2001,  rel.  Min.  Sepúlveda
Pertence.)
As condições de elegibilidade estão expressamente previstas no
art.  14,  § 3º da Constituição Federal,  e dentre elas o domicílio
eleitoral na circunscrição.
O  domicílio  eleitoral  na  circunscrição  do  pleito  é  condição  de
elegibilidade  naquela  localidade,  mas  não  é  motivo  para  a
cassação  do  mandato  onde  o  parlamentar  também  possui
residência, vez que os institutos não se excluem.
Por essa razão, opino pelo não atendimento ao pedido formulado
pelo suplente de vereador Antônio Fernandes Lima.”
Após, os autos retornaram a esta presidência para decisão.
É o relatório, decido.
Acato  integralmente  o  Parecer  Jurídico  da  Procuradoria
Legislativa desta casa, e adoto como razões de decidir.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de decretação da perda do
mandato do vereador Carlos Henrique Miranda.

Jataí, 25 de junho de 2020.

Kátia Carvalho
Presidente

Publicação Integral: www.jatai.go.leg.br/doc/6273

CPI ADMINISTRATIVA 001/2020

Termo de Compromisso - Paulo Sérgio dos Santos
Pelo  presente  termo,  comprometo-me,  perante  a  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  -  CPI  ADM.01/2020,  instaurada  pela
Portaria  Nº  035/2020,  exercer  a  função  de  Secretário  Ad  hoc,
observar e fazer cumprir à lei, bem como observar as normas e as
determinações  impostas  no  tocante  ao  sigilo  e  à  reserva  de
informações de que tiver conhecimento em razão desta função,
assim,  como praticar  fielmente  os atos  inerentes,  sob a  minha
responsabilidade  com  discrição,  fidelidade,  impessoalidade,
legalidade, zelo, eficiência e prudência os encargos legais.

Jataí, 24 de junho de 2020

Paulo Sergio dos Santos
Secretário Ad hoc

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6275
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Termo de Compromisso - Daniel Ferreira Silveira
Pelo  presente  termo,  comprometo-me,  perante  a  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  -  CPI  ADM.01/2020,  instaurada  pela
Portaria  Nº  035/2020,  exercer  a  função  de  Ofícial  Ad  hoc,
observar e fazer cumprir à lei, bem como observar as normas e as
determinações  impostas  no  tocante  ao  sigilo  e  à  reserva  de
informações de que tiver conhecimento em razão desta função,
assim,  como praticar  fielmente  os atos  inerentes,  sob a  minha
responsabilidade  com  discrição,  fidelidade,  impessoalidade,
legalidade, zelo, eficiência e prudência os encargos legais.

Jataí, 25 de junho de 2020

Daniel Ferreira Silveira
Oficial Ad hoc

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6278

Termo de Compromisso - Wellington Cândido Silva
Pelo  presente  termo,  comprometo-me,  perante  a  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  -  CPI  ADM.01/2020,  instaurada  pela
Portaria  Nº  035/2020,  exercer  a  função  de  Ofícial  Ad  hoc,
observar e fazer cumprir à lei, bem como observar as normas e as
determinações  impostas  no  tocante  ao  sigilo  e  à  reserva  de
informações de que tiver conhecimento em razão desta função,
assim,  como praticar  fielmente  os atos  inerentes,  sob a  minha
responsabilidade  com  discrição,  fidelidade,  impessoalidade,
legalidade, zelo, eficiência e prudência os encargos legais.

Jataí, 25 de junho de 2020

Wellington Cândido Silva
Oficial Ad hoc

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6276

Ofício n°. 006/CPI/ADM/001/2020
Ilmo Sr.
CÉSAR ERNANDES SANTOS BERNASOLI
Chefe de Transportes da Câmara Municipal de Jataí
Prezado Senhor,
Ao  cumprimentá-lo,  solicito  de  V.  Senhoria,  a  liberação  de  02
veículos e 2 motoristas para ficarem à disposição da Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  Administrativa,  instituída  pela  Portaria
no. 035/2020, na forma do § 2º do Art. 49 da Resolução 002/2010
–  Regimento  Interno  da  Câmara  Municipal  de  Jataí  (CMJ),
publicada  no  Diário  Oficial  022,  vigência  28/maio/2020,  para
transportar os servidores que foram nomeados para a entrega dos
mandados de intimações  às testemunhas,  que  foram indicadas
para  prestarem  depoimentos  no  processo  que  deu  origem  à
referida CPI.
Certo  de  contar  com  a  costumeira  atenção,  desde  já,  meus
sinceros agradecimentos.
Câmara  Municipal  de  Jatai  –  Gabinete  do  Vereador  Creso  de
Oliveira Vilela

Jataí, 24 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6279

Ofício CPI ADM - Nº 01/2020
Excelentíssimo Senhor
Vinícius de Cecílio Luz
DD Prefeito Municipal de Jataí - GO
Senhor Prefeito,
Ao cumprimentá-lo cordialmente,  na condição de Presidente da
Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  instituída  nos  termos  da
Portaria nº35/2020, vimos através deste, na esteira dos preceitos
constitucionais do regime democrático de direito, dar-lhe ciência
inicial da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito,  em
trâmite perante esta  Câmara Municipal  de Jataí,  com todas as

informações  a  respeito  da  constituição,  que  tem por  finalidade
investigar  fatos  certos  e  determinados  de  possíveis  indícios
apontados  no  Requerimento  Nº  097/2020,  pelo  prazo  de  120
(cento e vinte) dias, a contar da data de publicação do ato de sua
composição, prorrogável,  mediante aprovação do Plenário,  para
os devidos fins que julgar necessário, conforme segue em anexo.
Por oportuno, comunicamos a Vossa Excelência, com a finalidade
de assegurarmos-lhe ao respeito  do devido processo legal  e  a
observância  ao  mandamento  constitucional  insculpido  no  artigo
5º, inciso LV, da Constituição Federal, desde já convidamos por si
ou  por  procurador  devidamente  constituído,  para  acompanhar
caso  queira,  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  iniciais  desta
Comissão, a serem realizados nos dias 29 e 30 do mêsde junho
de 2020, ou seja, audiências de oitivas de testemunhas,a realizar-
se-á por volta das 9:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal
de Jataí, sito, à Praça da Bandeira, nº 96, centro, nesta cidade,
pela ordem:
1) Neucilon Cunha Garcia, dia 29/06/2020, às 9:00 horas;
2) Márcio Gleik Siqueira Lima, dia 29/06/2020, às 9:30 horas;
3) Rômulo Paniago França, dia 29/06/2020, às 10:00 horas;
4) Rogéria Furquim Vasconcelos, dia 29/06/2020, às 11:00 horas;
5) Eduardo Lúcio de Souza, dia 30/06/2020,às 9:00 horas;
6) Ricardo Cintra Farias, dia 30/06/2020, às 9:30 horas;
7) José Domingos da Silva, dia 30/06/2020, às 10:00 horas;
8) Júlia Anita Luz Filgueira, dia 30/06/2020,às 10:30 horas;
9) Eudes Assis Carvalho Filho, dia 30/06/2020, às 11:00 horas;
10)  Geni  Eurípedes  de  Souza  Filho,  dia  30/06/2020,  às  11:30
horas;
11) Roberto Augusto Lobato, dia 30/06/2020, às 12:00 horas.
Outrossim,  informamos  ainda  a  V.Exa.,  que  será  dado  a
oportunidade  de  manifestar-se  por  escrito  e  a  faculdade  de
produzir  a contraprova(por si  ou seu procurador constituído);  e,
encerrada  a  instrução,  abrir-se-á  vista  para  apresentação  de
defesa  técnica,  para  as  deduções  e  inferências,  antes  de  a
conclusão ser encaminhada ao Ministério Público ou ao Plenário
da  Câmara  Municipal,  se  for  o  caso.  Reiteramos  protestos  de
admiração  e  respeito,  e  colocamo-nos  à  disposição.
Atenciosamente,

Jataí, 19 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6280

Mandado de Intimação - Rômulo Paniago França
ILMO.SR.
RÔMULO PANIAGO FRANÇA
CPF Nº 008243631-24
End.: Rua Benjamin Constant, nº1040, quadra 32, lote 05, centro,
Jataí-GO
Fone(64) 99646-8281
Na  condição  de  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito,  CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da
Portaria Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto
previsto no artigo 3º, $ 3º da Lei Federal Nº 1.579, de 18 de março
de 1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo
202 e  seguintes  do Código  de  Processo Penal,  Decreto-Lei  nº
3.689,  de  3  de  outubro  de  1941,  INTIMO  Vossa  Senhoria  a
comparecer  perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça
da Bandeira, nº 96, centro, nesta cidade, às 10:00 horas do dia
29/06/2020, a fim de prestar depoimento, como testemunha, sobre
possíveis  indícios  de  contratações  —  locações  onerosas  de
veículos;  fraude  em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;
contratações  superfaturadas;  subfaturamento  de  transação
imobiliária com lesão ao patrimônio público; vantagens indevidas
a agentes  públicos;  ausência  de  Alvará  Prévio  para  reforma  e
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ampliação de imóvel adquirido pelo Prefeito e utilização indevida
de servidor público para tratar de interesse particular de agente
público, no âmbito da Administração Pública Municipal de Jataí,
conforme apontados no Requerimento Nº097/20.
Caso  Vossa  Senhoria  deixe  de  comparecer  sem  motivo
justificado,  a  sua  intimação será solicitada  ao  Juiz  Criminal  da
Comarca de Jataí, nos termos do parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei
Federal  Nº  1.579/52  c/c  os  artigos  218  e  219  do  Código  de
Processo Penal vigente.
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6281

Mandado de Intimação - Márcio Gleik Siqueira Lima
ILMO.SR.
MÁRCIO GLEIK SIQUEIRA LIMA
CPF Nº 845086981-15
End.: Rua 6-W, nº 522, quadra 30, lote 25, Conjunto Rio Claro,
Jataí-GO
Fone (64) 999813644
Na  condição  de  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito,  CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da
Portaria Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto
previsto no artigo 3º, $ 3º da Lei Federal Nº 1.579, de 18 de março
de 1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo
202 e  seguintes  do Código  de  Processo Penal,  Decreto-Lei  nº
3.689,  de  3  de  outubro  de  1941,  INTIMO  Vossa  Senhoria  a
comparecer  perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça
da Bandeira, nº 96, centro, nesta cidade, às  09:30 horas do dia
29/06/2020, a fim de prestar depoimento, como testemunha, sobre
possíveis  indícios  de  contratações  —  locações  onerosas  de
veículos;  fraude  em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;
contratações  superfaturadas;  subfaturamento  de  transação
imobiliária com lesão ao patrimônio público; vantagens indevidas
a agentes  públicos;  ausência  de  Alvará  Prévio  para  reforma  e
ampliação de imóvel adquirido pelo Prefeito e utilização indevida
de servidor público para tratar de interesse particular de agente
público, no âmbito da Administração Pública Municipal de Jataí,
conforme apontados no Requerimento Nº097/20.
Caso  Vossa  Senhoria  deixe  de  comparecer  sem  motivo
justificado,  a  sua  intimação será solicitada  ao  Juiz  Criminal  da
Comarca de Jataí, nos termos do parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei
Federal  Nº  1.579/52  c/c  os  artigos  218  e  219  do  Código  de
Processo Penal vigente.
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6283

Mandado de Intimação - Rogéria Furquim Vasconcelos
ILMA.SRA.
ROGÉRIA FURQUIM VASCONCELOS
CPF Nº 792.128.241-53
End.: Plaza Cataluna, nº304, quadra 03, lote 73, Setor Hermosa,
Jataí-GO Fone(64) 999552984
Na  condição  de  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito,  CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da
Portaria Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto
previsto no artigo 3º, $ 3º da Lei Federal Nº 1.579, de 18 de março
de 1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo

202 e  seguintes  do Código  de  Processo Penal,  Decreto-Lei  nº
3.689,  de  3  de  outubro  de  1941,  INTIMO  Vossa  Senhoria  a
comparecer  perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça
da Bandeira, nº 96, centro, nesta cidade, às 11:00 horas do dia
29/06/2020, a fim de prestar depoimento, como testemunha, sobre
possíveis  indícios  de  contratações  —  locações  onerosas  de
veículos;  fraude  em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;
contratações  superfaturadas;  subfaturamento  de  transação
imobiliária com lesão ao patrimônio público; vantagens indevidas
a agentes  públicos;  ausência  de  Alvará  Prévio  para  reforma  e
ampliação de imóvel adquirido pelo Prefeito e utilização indevida
de servidor público para tratar de interesse particular de agente
público, no âmbito da Administração Pública Municipal de Jataí,
conforme apontados no Requerimento Nº097/20.
Caso  Vossa  Senhoria  deixe  de  comparecer  sem  motivo
justificado,  a  sua  intimação será solicitada  ao  Juiz  Criminal  da
Comarca de Jataí, nos termos do parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei
Federal  Nº  1.579/52  c/c  os  artigos  218  e  219  do  Código  de
Processo Penal vigente.
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6282

Mandado de Intimação - Júlia Anita Luz Filgueira
ILMA. SRA. JÚLIA ANITA LUZ FILGUEIRA
CPF Nº 013398061-85
End.: Rua Dóris Elias da Costa, nº 410, Jardim Rio Claro, Jataí-
GO
Fone(64) 996553618
Na  condição  de  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito,  CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da
Portaria Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto
previsto no artigo 3º, $ 3º da Lei Federal Nº 1.579, de 18 de março
de 1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo
202 e  seguintes  do Código  de  Processo Penal,  Decreto-Lei  nº
3.689,  de  3  de  outubro  de  1941,  INTIMO  Vossa  Senhoria  a
comparecer  perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça
da Bandeira, nº 96, centro, nesta cidade, às 10:30 horas do dia
29/06/2020, a fim de prestar depoimento, como testemunha, sobre
possíveis  indícios  de  contratações  —  locações  onerosas  de
veículos;  fraude  em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;
contratações  superfaturadas;  subfaturamento  de  transação
imobiliária com lesão ao patrimônio público; vantagens indevidas
a agentes  públicos;  ausência  de  Alvará  Prévio  para  reforma  e
ampliação de imóvel adquirido pelo Prefeito e utilização indevida
de servidor público para tratar de interesse particular de agente
público, no âmbito da Administração Pública Municipal de Jataí,
conforme apontados no Requerimento Nº097/20.
Caso  Vossa  Senhoria  deixe  de  comparecer  sem  motivo
justificado,  a  sua  intimação será solicitada  ao  Juiz  Criminal  da
Comarca de Jataí, nos termos do parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei
Federal  Nº  1.579/52  c/c  os  artigos  218  e  219  do  Código  de
Processo Penal vigente.
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6284

Mandado de Intimação – Neucilon Cunha Garcia
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ILMO.SR.
NEUCILON CUNHA GARCIA
CPF Nº857.212.551-53
End.: Rua Professor Dante Mosconi, nº129, Bairro Popular, Jataí-
GO
Fone (64) 996063994
Na  condição  de  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito,  CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da
Portaria Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto
previsto no artigo 3º, $ 3º da Lei Federal Nº 1.579, de 18 de março
de 1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo
202 e  seguintes  do Código  de  Processo Penal,  Decreto-Lei  nº
3.689,  de  3  de  outubro  de  1941,  INTIMO  Vossa  Senhoria  a
comparecer  perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça
da Bandeira, nº 96, centro, nesta cidade, às  09:00 horas do dia
29/06/2020, a fim de prestar depoimento, como testemunha, sobre
possíveis  indícios  de  contratações  —  locações  onerosas  de
veículos;  fraude  em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;
contratações  superfaturadas;  subfaturamento  de  transação
imobiliária com lesão ao patrimônio público; vantagens indevidas
a agentes  públicos;  ausência  de  Alvará  Prévio  para  reforma  e
ampliação de imóvel adquirido pelo Prefeito e utilização indevida
de servidor público para tratar de interesse particular de agente
público, no âmbito da Administração Pública Municipal de Jataí,
conforme apontados no Requerimento Nº097/20.
Caso  Vossa  Senhoria  deixe  de  comparecer  sem  motivo
justificado,  a  sua  intimação será solicitada  ao  Juiz  Criminal  da
Comarca de Jataí, nos termos do parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei
Federal  Nº  1.579/52  c/c  os  artigos  218  e  219  do  Código  de
Processo Penal vigente.
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6285

DISPENSAS DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 059/2020
RATIFICO  a  Dispensa  de  Licitação  nº  059/2020,  tudo  em
conformidade com os  documentos  que instruem o processo nº
297/2020,  aprovada  pelo  Parecer  Jurídico  Referencial  nº
001/2019  de  28/05/2019,  onde  fora  declarada  a  Dispensa  de
Licitação, com fundamento no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal
nº  8.666/1993  e  modificações  posteriores,  seja  declarada  a
DISPENSA DE LICITAÇÃO à empresa CLAUDETE JUSTIMIANO
RIBEIRO – 69192618120 - STAFFEN SEGURANÇA , inscrita no
CNPJ sob o Nº 27.777.307/0001-50 , para  Aquisição de  01 (um)
NRV Hikivision 32 canais  no valor unitário de R$ 7.329,92 (sete
mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e dois  centavos), 03
(três)  Câmeras  IP 30M 4MP Hikivision  no  valor  unitário  de  R$
820,05 (oitocentos e vinte reais e cinco centavos), 01 (um) Switch
POE  no  valor  unitário  de  R$  3.253,60  (três  mil,  duzentos  e
cinquenta e três reais e sessenta centavos) e 02 (dois) Rádios 15
DBI Ponto a Ponto no valor unitário de R$ 712,00 (setecentos e
doze reais)  –  perfazendo um total de R$ 14.467,67 (quatorze mil,
quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos).
A aquisição  ocorrerá  de acordo com a necessidade,  dentro do
período de 24/06/2020 a 31/12/2020.

Jataí, 23 de abril de 2020.

Kátia Carvalho
Presidente

Publicação Integral: www.jatai.go.leg.br/doc/6259

Dispensa de Licitação nº 061/2020
RATIFICO  a  Dispensa  de  Licitação  nº  061/2020,  tudo  em
conformidade com os  documentos  que instruem o processo nº
408/2020,  aprovada  pelo  Parecer  Jurídico  Referencial  nº
001/2019  de  28/05/2019,  onde  fora  declarada  a  Dispensa  de
Licitação, com fundamento no Artigo 24, inciso II, da Lei Federal
nº  8.666/1993  e  modificações  posteriores,  seja  declarada  a
DISPENSA DE LICITAÇÃO à empresa CLAUDETE JUSTIMIANO
RIBEIRO – 69192618120 - STAFFEN SEGURANÇA , inscrita no
CNPJ  sob  o  Nº  27.777.307/0001-50  ,  para   Serviço  de
Manutenção e Instalação de Câmeras/Equipamentos de Proteção
e Segurança  –  perfazendo um total de R$ 4.000,00 ( quatro mil
reais).  Os  serviços  ocorrerão  de  acordo  com  a  necessidade,
dentro do período de 24/06/2020 a 31/12/2020.

Jataí, 24 de junho de 2020.

Kátia Carvalho
Presidente

Publicação Integral: www.jatai.go.leg.br/doc/6261
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