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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item visando 
a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP P-13) para atender 
as necessidades do Centro administrativo e demais secretarias, 
conforme quantitativo e demais especificações constantes do 
Edital, disponível para download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 24/01/2020 - às 13h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Letícia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, avisar a todos interessados que realizará a licitação na 
modalidade pregão, na forma presencial, do tipo menor preço 
por item objetivando a contratação de empresa especializada em 
serviços gráficos visando a confecção e fornecimento de capas de 
processos administrativos, nas cores azul e laranja para atender 
às necessidades da Secretaria de Gestão e Planejamento mais 
especificamente o Setor de Protocolo, conforme quantitativo 
e demais especificações constantes do Edital, disponível para 
download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 27/01/2020 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

Letícia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Notifico a comunidade, os partidos políticos, sindicatos dos 
trabalhadores e as entidades empresariais o recebimento dos 
seguintes recursos federais:
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PÁG. 01

1) R$ 214.557,61 (duzentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta 
e sete reais e sessenta e um centavos), em 26/12/2019, referente 
à 4ª parcela do CR nº 826405/2015 – Operação 1028456-43/2015 
– Construção de Centro de Especialidades Odontológicas, firmado 
com o Ministério da Saúde.

LUIZ CARLOS BANDEIRA SANTOS JÚNIOR
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Saúde

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA 

DISPENSA Nº 01/2020

OBJETO: Declara dispensável a realização de procedimento 
licitatório para contratação de empresa visando a locação do uso 
do sistema gerenciador de Regimes Próprios de Previdência Social. 
O Gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 
de Jataí, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e, 
especialmente nos termos do inciso II do Art. 24 caput, da Lei nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas modificações posteriores;

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação para aquisições ou 
contratações com valores inferiores a R$ 17.600,00 (dezessete mil 
e seiscentos reais).

CONSIDERANDO que a empresa PUBLIC GESTÃO E TECNOLOGIA 
LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.051.419/0001-29 apresentou 
o orçamento de menor valor;

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Jataí é responsável pela gestão da arrecadação das 
contribuições previdenciárias dos servidores efetivos do município 
de Jataí, sendo responsável ainda pela concessão e manutenção 
dos benefícios previdenciários do RPPS; 

CONSIDERANDO que serão prestados os seguintes serviços:
-Parametrização e customização Sistema Gerenciador de Regimes 
Próprios de Previdência Social na sede do JATAÍPREVI;

- Treinamento e suporte técnico contínuo aos servidores do 
JATAÍPREVI através de acesso remoto via telefone ou presencial, 
quando for o caso;

- Atualização constante das versões do software locado;

- O Sistema Gerenciador de Regimes Próprios de Previdência Social 
locado ao JATAÍPREVI deverá proporcionar no mínimo: simulador 
de benefícios previdenciários, parametrizável com todas as regras 
vigentes; Apuração de cálculo dos benefícios previdenciários; 
gerador de relatórios customizados; disponibilização de banco 
de dados para cadastro dos segurados do JATAÍPREVI; emissão de 
certidão por tempo de contribuição; 

AVISOS
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Visitas in loco, quando solicitado.

CONSIDERANDO que os serviços serão prestados na sede do 
JATAIPREV sito na Rua Osvaldo Cruz, 1621, Jataí – GO.

CONSIDERANDO que os serviços deverão ser prestados por um 
período de 30 (trinta) dias, referente ao mês de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO que o valor a ser pago é de R$ 6.200,00 (seis mil 
e duzentos reais);

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa visando a locação do uso do sistema gerenciador de 
regimes próprios de previdência social. 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
empresa PUBLIC GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.051.419/0001-29 conforme proposta apresentada pela 
mesma no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais).

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

Jataí, 06 de janeiro de 2020.

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

ALTAMIRO MOREIRA DE SOUSA
Diretor Executivo

Decreto RH Nº 024/2017

DECRETO n.º 3604-A/2020, de 02 de janeiro 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 NAIR GONÇALVES CABRAL, 
que exerce o cargo de Acessor Desportivo, para exercer a função 
de Gestor do Contrato nº 006/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO nº 168/2019, tem por objeto a aquisição 
de placas de tatames para atender às necessidades do Projeto de 
Judô Para Todos, da Secretaria de Esporte e Turismo. 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 
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– 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° 3604-A do dia 02/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 02 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3600-A/2020, de 02 de janeiro 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 WILLIAN ALVES DA SILVA, que 
exerce o cargo de Gerente de Almoxarifado, para exercer a função 
de Gestor do Contrato nº 001/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO nº 162/2019, tem por finalidade a 
contratação de empresa do ramo para fornecimento de café em pó 
100% grão arábico 500G, visando atender as necessidades do Centro 
Administrativo, secretarias e superintendências da Prefeitura 
Municipal de Jataí, conforme quantitativos e especificações 
descritas no Termo Referencial. 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 
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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° 3600-A do dia 02/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 02 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3600-A/2020, de 02 de janeiro 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 WILLIAN ALVES DA SILVA, que 
exerce o cargo de Gerente de Almoxarifado, para exercer a função 
de Gestor do Contrato nº 001/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO nº 162/2019, tem por finalidade a 
contratação de empresa do ramo para fornecimento de café em pó 
100% grão arábico 500G, visando atender as necessidades do Centro 
Administrativo, secretarias e superintendências da Prefeitura 
Municipal de Jataí, conforme quantitativos e especificações 
descritas no Termo Referencial. 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 
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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° 3600-A do dia 02/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 02 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº. 006.                      JATAÍ, 08 DE JANEIRO DE 2020.

             “Cancela licença para tratar de interesse 
               particular que fora concedida à servidora 
               que se menciona e dá outras providências”.

CONSIDERANDO que o Servidor se encontra em plena fruição 
de sua licença para tratar de interesse particular, esta advinda de 
seu requerimento contido no Procedimento Administrativo nº. 
47.738/18 e convalidado por meio da Portaria SGP nº. 028/19;

CONSIDERANDO que o cancelamento da licença para tratar de 
interesse particular pode ser feita a qualquer momento, cabendo 
o seu acolhimento apenas quando houver conveniência e 
oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – REVOGAR, a pedido, a Portaria SGP nº. 028, de 18 de janeiro de 
2019, a qual concedeu licença para tratar de interesse particular a 
servidora KARINE ANDREA AIMI, isto pelo período de 02 de janeiro 
de 2019 a 02 de janeiro de 2022, deixando a mesma de surtir seus 
jurídicos efeitos.
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II - DETERMINAR que a Servidora se apresente, na data de 23 de 
janeiro de 2020, início do período letivo do Município, na Secretaria 
Municipal de Educação para que haja a sua devida lotação.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
adote todas as providências cabíveis para a implementação das 
diretrizes traçadas nesta Portaria.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 007.                        JATAÍ, 08 DE JANEIRO DE 2020.

 “Concede licença-prêmio ao servidor 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 
pelo Servidor e contido no Procedimento Administrativo nº. 
48.565/19;

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 218 ao 222 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio ao servidor VANDERLEI VILELA DE 
SOUSA pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 01 de 
junho de 2020 e se encerrando na data de 29 de agosto de 2020, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 
30 de agosto de 2020, independentemente de qualquer notificação 
ou ato oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício o tempo 
de afastamento do Servidor, 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, 
revogando-se as disposições em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 3.614 de 13 de janeiro de 2020.

 “Retifica o Decreto SGP nº. 036, de 29 de outubro de 
2018, substituindo-se membro da Comissão Gestora do Concurso 
Público e dá outras previdências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, nos usos de 
suas atribuições legais, e, ainda,

CONSIDERANDO a exoneração de um dos membros da Comissão 
Gestora do Concurso Público do Município de Jataí;

DECRETA
Artigo 1º - Retifica o artigo 1º do Decreto SGP nº. 036/18, passando 
o mesmo a ter a seguinte redação:

Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Gestora do Concurso Público 
do Município de Jataí, destinado ao provimento de vagas nos 
quadros efetivos da Municipalidade, sendo a mesma composta 
por:

FERNANDA CARVALHO PARREIRA GOUVEIA 
(Superintendente de Gestão de Pessoas) – Presidente.
FÁBIO ALVES DE JESUS LIMA
(Secretário de Gestão e Planejamento) – Vice-Presidente.
RICARDO DE ASSIS MORAIS
(Procurador Geral Substituto) – Primeiro Secretário.
SÉRGIO CARDOSO DO PRADO
(FISCAL DO PROCON) – Segundo Secretário.
CÁSSIA CARVALHO COSTA
 (Advogada do SINTEGO) – Vogal.
ROGÉRIO NOGUEIRA PORTO 
(Diretor de Modernização da Gestão) – Vogal.
RODRIGO CINTRA E CINTRA 
(Diretor Normativo de Recursos Humanos) – Vogal.

Artigo 2º - Mantêm-se inalterados os demais termos do Decreto 
SGP nº. 036/2019.
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Superintendência de Comunicação


