
Ano 8 | 1627ª Edição | Vigência: 28/01/2020 PAG. 1DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO

PORTARIA SGP Nº. 035.                                               

  JATAÍ, 22 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera servidor que se menciona e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de exoneração formulado pelo 
Servidor;

CONSIDERANDO o teor do inciso II do arti go 3º, do inciso II do arti go 
14, do inciso VI do arti go 119, do inciso I do parágrafo primeiro do 
arti go 120, do inciso I do arti go 121 e do inciso I do arti go 122, 
todos da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o servidor ERIVELTON LUIZ FRANCA DA 
SILVA do cargo de provimento em comissão de Coordenador de 
Serviços de Limpeza Pública, símbolo CA-3, passando o mesmo a 
não mais pertencer aos quadros funcionais do Executi vo Municipal 
e deixando de se revesti r da condição de servidor público municipal.

II – DECLARAR a vacância do cargo de Coordenador de Serviços 
Gerais, abrindo-se, pois, a sua respecti va vaga para novo 
provimento de natureza em comissão.

III – FIXAR os efeitos exoneratórios estabelecidos no item I desta 
Portaria para a data de 21 de janeiro de 2020.

IV – DETERMINAR que seja procedido o acerto rescisório do 
Servidor aqui exonerado, isto nos moldes de praxe.

V – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de 
Pessoas adote todas as providências cabíveis apara que sejam 
implementadas todas as diretrizes estabelecidas nesta Portaria.

VI – 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. 037.                                               

JATAÍ, 22 DE JANEIRO DE 2020.

“Concede licença-prêmio à servidora que se nomina e dá outras 
providências”.
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

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 conti do no Procedimento Administrati vo nº. 
42.332/19;

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 conti dos nos arti gos 141 ao 147 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 2.822/07, bem como a existência da 
conveniência e oportunidade administrati va;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora LUCINÉIA JESUS DE 
GOUVEIA SOUZA pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no 
dia 27 de janeiro de 2020 e se encerrando na data de 25 de abril 
de 2020, devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas 
funções em 26 de abril de 2020, domingo, prorrogando-se este 
para 27 de abril de 2020, segunda-feira, independentemente de 
qualquer noti fi cação ou ato ofi cial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso VIII do arti go 43, da Lei 
Ordinária Municipal nº. 2.822/07, como efeti vo exercício o tempo 
de afastamento da Servidora, isto apenas para os fi ns 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

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 038.

  JATAÍ, 22 DE JANEIRO 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 conti do no Procedimento Administrati vo nº. 
39.749/19;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
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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 CLEUDER MAIA LIMA DE 
OLIVEIRA pelo prazo de 15 (quinze) meses, iniciando-se no dia 31 
de janeiro de 2020 e se encerrando na data de 24 de abril de 2021, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções 
em 25 de abril de 2021, domingo, prorrogando-se este para 26 
de abril de 2021, segunda-feira, 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, 
surtindo efeitos a partir de 31.01.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 039.                                                 

JATAÍ, 22 DE JANEIRO 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. 
45.305/19;

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 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 FLORECI TEIXEIRA LOPES 
REZENDE pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 01 de 

fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 30 de abril de 2020, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 
01 de maio de 2020, sexta-feira, prorrogando-se tal data para 04 
de maio de 2020, segunda-feira, 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, 
surtindo efeitos a partir de 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 040.                                               

  JATAÍ, 22 DE JANEIRO 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. 
45.079/19;

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 à servidora KENIA FERREIRA DA 
SILVA pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 01 de 
fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 30 de abril de 2020, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 
01 de maio de 2020, sexta-feira, prorrogando-se tal data para 04 
de maio de 2020, segunda-feira, 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 da Servidora, isto apenas para os fins de não 
geração de vacância ou abandono de cargo. 
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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, 
surtindo efeitos a partir de 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
  

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 041.                                            

JATAÍ, 22 DE JANEIRO 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. 
42.333/19;

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 à servidora ZENAIDE MARIA DA LUZ 
pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 01 de fevereiro 
de 2020 e se encerrando na data de 30 de abril de 2020, devendo 
haver o seu regresso ao desempenho de suas funções em 01 de 
maio de 2020, sexta-feira, prorrogando-se tal data para 04 de 
maio de 2020, segunda-feira, 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 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, 
surtindo efeitos a partir de 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 042.

JATAÍ, 22 DE JANEIRO 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. 
44.252/19;

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 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 TÂNIA CRISTINA DE 
LIMA CORDEIRO pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se no dia 
01 de fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 29 de julho 
de 2020, devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas 
funções em 30 de julho de 2020, quinta-feira, 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, 
surtindo efeitos a partir de 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.    

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 043.                                                 

JATAÍ, 22 DE JANEIRO DE 2020.

“Concede licença-prêmio aos servidores que se nomina e dá 
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais e
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CONSIDERANDO os requerimentos formulados pelos Servidores e 
contidos nos Procedimentos Administrativos abaixo mencionados;

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 aos servidores abaixo nominados, 
pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se no dia 01 de fevereiro 
de 2020 e se encerrando na data de 29 de julho de 2020, devendo 
haver o regresso ao desempenho de suas funções em 30 de julho 
de 2020, quinta-feira, independentemente de qualquer notificação 
ou ato oficial, quais sejam:

Nº Proc. Nome Cargo

38879/19 JERÔNIMA DIVINA ALVES DOS 
SANTOS

SECRETÁRIO DE ESCOLA

38531/19 VALDIVINO ALVES FRANÇA VIGIA

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 dos Servidores, 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, 
surtindo efeitos a partir de 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 044.                                                 

JATAÍ, 22 DE JANEIRO 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. 
46.446/19;

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 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 CLÁUDIA RODRIGUES 
DA SILVA pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 01 
de fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 25 de janeiro 
de 2021, devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas 
funções em 26 de janeiro de 2021, terça-feira, 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, 
surtindo efeitos a partir de 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 049.                                    

JATAÍ, 23 DE JANEIRO DE 2020.

“Concede Averbação de Tempo de Serviço na forma que específica 
e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAI, no exercício da direção superior 
da Administração Municipal e no uso da competência e das 
atribuições que lhe conferem as Constituições da República e do 
Estado de Goiás, bem assim a Lei Orgânica Municipal, 

RESOLVE:

I – Fica AVERBADO o tempo de serviço prestado a órgão público, 
conforme preceitua o Art. 226 Inciso I da Lei Municipal 1.400/90 
de 05/04/1990, para todos os efeitos legais, dos servidores abaixo 
relacionados:

NOME PROCESSO 
NÚMERO

TEMPO LÍQUIDO

DIAS ANO(S) MÊS(ES) DIA(S)

FELIPE MAIA SOARES 45.303/19 1.853 05 00 28

MARILEA CANEIRO 
DE ASSIS FRANCO

586/20 1.886 05 02 01

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.01.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
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aos 23 dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 045.                                                

 JATAÍ, 22 DE JANEIRO 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. 
40.639/19;

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 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 ÂNGELA KARLA SILVA 
DE OLIVEIRA pelo prazo de 15 (quinze) meses, iniciando-se no dia 
01 de fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 25 de abril 
de 2021, devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas 
funções em 26 de abril de 2021, segunda-feira, 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, 
surtindo efeitos a partir de 01.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 046.                                               

  JATAÍ, 22 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. 
45.869/19;

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 SEBASTIÃO EZIDIO 
VICENTE FURTADO pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se no 
dia 03 de fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 31 de julho 
de 2020, devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas 
funções em 01 de agosto de 2020, sábado, prorrogando-se tal data 
para 03 de agosto de 2020, segunda-feira, 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, 
surtindo efeitos a partir de 03.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
    

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 047.                                                

 JATAÍ, 22 DE JANEIRO 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. 
38.880/19;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos legais 
e as autorizações emanadas de todas as autoridades legalmente 
competentes para a concessão da licença-prêmio;
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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 LUCIANA COSTA 
CRUZEIRO pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se no dia 05 de 
fevereiro de 2020 e se encerrando na data de 02 de agosto de 2020, 
devendo haver o seu regresso ao desempenho de suas funções 
em 03 de agosto de 2020, segunda-feira, 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, 
surtindo efeitos a partir de 05.02.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
    

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 051.                                              

JATAÍ, 23 DE JANEIRO DE 2020.

“Revoga ato administrativo de cessão de servidora que se nomina 
e dá outras providências”.

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

CONSIDERANDO que a Servidora fora recepcionada da Prefeitura 
Municipal de Jataí, Estado de Goiás, por meio da Portaria SGP nº. 
174 de 17 de abril de 2019.

CONSIDERANDO que a cessão é ato administrativo precário, 
podendo o mesmo ser revogado a qualquer tempo, sem que haja 
direito adquirido à Servidora na manutenção de sua situação 
funcional;

CONSIDERANDO o Decreto nº. 618/2020 da Prefeitura Municipal 
de Jandaia que revogou a disposição da Servidora ao Município de 
Jataí, isto no período de 02.04.2019 a 31.12.2020;

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº. 618, de 10 de janeiro de 
2020.

RESOLVE

I – REVOGAR, tão somente em relação à servidora ELAINE 

MARQUEZ DE SOUZA, a Portaria SGP nº. 174, de 17 de abril de 
2019, passando a mesma a não mais surtir seus jurídicos efeitos 
em relação a mesma.

II – DEVOLVER a servidora ELAINE MARQUEZ DE SOUZA ao seu 
cargo de origem de Agente Comunitário de Saúde da Prefeitura 
Municipal de Jandaia, local em que deverá se apresentar para 
assumir as suas funções.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tomem todas as providências para que sejam implementadas as 
diretrizes aqui estabelecidas.

VI – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os efeitos a 10.01.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 053. 

   JATAÍ, 24 DE JANEIRO DE 2020.

“Exonera 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 formulado pelo Nomeado por 
meio do Procedimento Administrativo nº. 3327, de 24 de janeiro 
de 2020;

CONSIDERANDO os termos do inciso VI do artigo 119 e do I do 
parágrafo primeiro do artigo 120, ambos da Lei Ordinária Municipal 
nº. 1.400/90 e do inciso I do artigo 31, bem como do inciso I do 
parágrafo primeiro do artigo 32, estes da Lei Ordinária Municipal 
nº. 2.822/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, o Sr. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 
JÚNIOR do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE ATIVIDADES 
EDUCATIVAS.

II – DECLARAR a vacância do cargo retromencionado, abrindo-se, 
pois, a vaga do respectivo cargo.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23.01.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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DECRETO n.º 3605-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 WILSON CARLOS GUISSONI 
CABRAL, que exerce o cargo de Gerente de Sistemas e Bancos de 
Dados, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 007/2020; 
consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO nº 
096/2019, tem por objetivo a contratação de empresas do ramo 
para prestação de serviço continuo de internet via fibra óptica, 
com instalação, visando atender as necessidades do município. 
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 
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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° 3605-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 nº 3629/2020, de 23 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 THAIS CARVALHO MEDEIROS, 
que exerce o cargo de Assessora Executiva da Secretaria de 
Educação, para exercer a função de Gestor do Contrato nº 
033/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
Nº 006/2020, tem como objeto a contratação de serviços gráficos 
para confecção de formulários de matrícula para a educação 
infantil, ensino fundamental e eja, formulários de termo de 
autorização de uso de imagem, formulários de autorização de saída 
e retirada do aluno e pasta individual para arquivar documentação 
dos alunos, para atender às necessidades das secretarias escolares 
das 43 (quarenta e três) Unidades Educacionais da Rede Municipal 
de Educação de Jataí-GO (Escolas de Ensino Fundamental I e 
II, CMEI’s e CEI’s), no ano de 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, 
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;
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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 3629 do dia 23/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 23 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3623/2020, de 17 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 FRANCIELLE BELO DE FREITAS 
BARBOSA, que exerce o cargo de Diretora de Esporte e Lazer, para 
exercer a função de Gestor dos Contratos nº 026/2020, 027/2020, 
028/2020 e 029/2020; consequência da modalidade de licitação 
tipo PREGÃO nº 151/2019, tem como objeto a aquisição de 
Materiais de Consumo e Contratação de Serviços para realização 
dos Circuito de Corrida de Rua das Águas Termais de Jataí/GO, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo 
de Referência e de acordo com a Proposta de Trabalho nº 433/19 
Secretaria Especial do Esporte/Prefeitura Municipal de Jataí/GO, 
Convênio SINCONV N° 883671/2019 – MINISTÉRIO DA CIDADANIA 
– MC/PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ (GO). 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 
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inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento 
do contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos 
serviços prestados ou dos fornecimentos, para posterior 
ateste nas notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu 
em conformidade com o descrito na nota fiscal e no 
contrato de sua responsabilidade, apondo o seu nome 
completo, assinatura e CPF, sendo vedada a delegação 
desta atribuição a terceiras pessoas diversas de seu 
substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens 
em geral, devendo proceder às anotações na ordem 
cronológica, registrando as sugestões e/ou providências 
tomadas por si ou pela autoridade superior, conforme 
exigência legal constante do § 1o do art. 67 da lei no 
8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e 
Recebimento do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou 
definitivo, juntamente com uma comissão de 03 (três) 
servidores, previamente designada, as obras, serviços 
e fornecimentos, relativamente aos contratos de sua 
responsabilidade, de conformidade com o § 8o do art. 
15 e com os artigos 73 a 76 da lei no 8.666/93, em 
conformidade com os modelos sugeridos pelos Anexos 
II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o 
processo de contratação, especialmente o edital 
completo, o plano de trabalho, o termo de referência e 
o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos 
órgãos municipais competentes, em caso de dúvidas 
ou de omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se 
evitar prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias 
ao bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, 
com as garantias oferecidas pelo Contratado e com o 
cronograma geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências 
ou fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a 
qualidade dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, 
que esta esteja acompanhada de cópias dos seguintes 
documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas 

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

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

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

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

Artigo 4º - Este Decreto nº 3623 do dia 17/01/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 17 de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA Nº 03/2020

OBJETO: Declara dispensável a realização de procedimento 
licitatório para contratação de serviço de manutenção dos jardins 
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e áreas verdes da sede própria do JATAÍ-PREVI. 

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 EDSON BATISTA CÂNDIDO GOMES 
(ELITE JARDINAGEM), inscrita no CNPJ sob o nº 20.100.506/0001-
80 apresentou o orçamento de menor valor;

CONSIDERANDO que o Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de Jataí tem em fornecer uma prestação de serviços 
com qualidade e segurança;

CONSIDERANDO que os serviços de manutenção de jardins se 
enquadram como serviço continuado, e a sua interrupção pode 
comprometer o erário público, pois deteriora todo o trabalho 
anterior e principalmente a proliferação de insetos nocivos à saúde 
da população;

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

CONSIDERANDO que o valor estimado dos serviços é de R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais) mensais por um período de 12 (doze) 
meses, totalizando R$9.000,00 (nove mil reais), sendo compatível 
com o valor do mercado.

CONSIDERANDO que os serviços a serem executados são: 
podas, cortes, remoção de resíduos, limpeza geral, manutenção 
e conservação de equipamentos públicos, replantio, adubação/
calagem/aeração e controle de pragas; 

CONSIDERANDO que as atividades são divididas por período 
de execução: diariamente, semanalmente, quinzenalmente e 
eventualmente;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
serviço de manutenção dos jardins e áreas verdes da sede própria 
do JATAÍ-PREVI.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
empresa EDSON BATISTA CÂNDIDO GOMES, inscrita no CNPJ sob 
o nº 20.100.506/0001-80 conforme proposta apresentada pela 
mesma no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) 
mensais, totalizando o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

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

Jataí, 28 de janeiro de 2020.

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

ALTAMIRO MOREIRA DE SOUSA
Diretor Executivo

Decreto RH Nº 024/2017
_____________________________________________________

Ato declaratório de Dispensa de licitação nº 04/2020

“Declara Dispensável a realização de procedimento licitatório para 
a contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica, 
para atender as necessidades da sede do Fundo Municipal de 
Previdência Social dos Servidores de Jataí.

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 XXII do Artigo 24, caput, da Lei 
nº 8.666/93 e suas modificações posteriores;

Considerando a previsão legal do inciso XXII do artigo 24 da 
Lei de Licitações, para dispensar a licitação na contratação de 
fornecimento ou suprimento de energia elétrica.

Considerando que a empresa Enel Distribuidora, é a única empresa 
prestadora do mencionado serviço. 

Considerando a necessidade que o Fundo Municipal de Previdência 
Social dos Servidores de Jataí tem em fornecer uma prestação de 
serviços com qualidade e segurança;

Considerando a importância do fornecimento de energia para o 
desempenho das atividades inerentes ao Fundo.

DECLARA:

Artigo 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação 
de serviço de fornecimento de energia elétrica da sede própria do 
JATAÍ-PREVI.

Artigo 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
empresa Enel Distribuição inscrita no CNPJ nº. 01.543.032/0001-
04, com endereço na Rua 2, Qd. A-37, nº 505, Jardim Goiás, 
Goiânia-GO, nos termos da estimativa apresentada, no valor R$ 
8.730,02 (oito mil setecentos trinta reais e dois centavos), baseado 
no consumo do ano de 2019, acrescido de 10% (dez por cento), 
considerando a possibilidade de sofrer acréscimos e supressõe, 
ante a impossibilidade de uma estimative exata. 

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

Jataí, 28 de janeiro de 2020

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

ALTAMIRO MOREIRA DE SOUSA
Diretor Executivo

Decreto RH nº 024/2017
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
    
A SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE JATAÍ – 
GO, por meio do Sr. ANTONIO MANETTA NETO, Superintendente 
de Licitações e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-
LO EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 
inventariar:
     
1. Segundo o que se verifica, a empresa CRISTAL COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 07.435.441/0001-65, 
não compareceu para assinatura do contrato nº 016/2020 mesmo 
após a emissão da ordem de convocação para assinatura publicada 
no Diário Oficial do Município do dia 15 de janeiro de 2020.

2.    Logo, a conduta da empresa pode ser tipificada no artigo 81 da 
Lei nº 8.666/93, e também com pena prevista no Artigo 7º da Lei 
10.520/2002, ante a não assinatura do contrato e retardamento 
de sua execução. Assim, ante a gravidade da conduta, que vem 
retardando a execução das atividades da Secretaria de Educação, 
as penalidades previstas no contrato que poderão ser adotadas 
são: multa de 20% (vinte por cento) do valor da proposta, sem 
prejuízo da pena de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme 
cláusula nona, “c” do referido contrato.

3. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável de 
24 (vinte e quatro) horas para regularizar a entrega do contrato 
acima descrito, sob pena de aplicação da penalidades previstas; 

Estabelece também um prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis para que a empresa se manifeste, respeitado os princípios 
da ampla defesa e contraditório, sob pena de serem tomadas as 
medidas legais cabíveis ao caso, nos termos da Lei nº 8.666/1993 
e 10.520/2002.

Portanto, é a presente Notificação para requerer ao representante 
legal da empresa supracitada para que tome as medidas cabíveis, 
com o fito de não incorrer em ato ilegítimo. 

Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser protocolada 
pessoalmente na sede da Prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página. 

Respeitosamente.

Jataí, 28 de janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

_____________________________________________________

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

    
A SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DE JATAÍ – 
GO, por meio do Sr. ANTONIO MANETTA NETO, Superintendente 
de Licitações e Contratos, via da presente missiva, vem NOTIFICÁ-
LO EXTRAJUDICIALMENTE, efetivando a comunicação que passa a 

inventariar:
     
1. Segundo o que se verifica, a empresa FAST COMÉRCIO EIRELI 
EPP, inscrita no CNPJ: 30.437.082/0001-05, não compareceu para 
assinatura do contrato nº 022/2020 mesmo após a emissão da 
ordem de convocação para assinatura publicada no Diário Oficial 
do Município do dia 15 de janeiro de 2020.

2.    Logo, a conduta da empresa pode ser tipificada no artigo 81 da 
Lei nº 8.666/93, e também com pena prevista no Artigo 7º da Lei 
10.520/2002, ante a não assinatura do contrato e retardamento 
de sua execução. Assim, ante a gravidade da conduta, que vem 
retardando a execução das atividades da Secretaria de Educação, 
as penalidades previstas no contrato que poderão ser adotadas 
são: multa de 20% (vinte por cento) do valor da proposta, sem 
prejuízo da pena de impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme 
cláusula nona, “c” do referido contrato.

3. Inobstante, o município estabelece um prazo improrrogável de 
24 (vinte e quatro) horas para regularizar a entrega do contrato 
acima descrito, sob pena de aplicação da penalidades previstas; 

Estabelece também um prazo improrrogável de 05 (cinco) dias 
úteis para que a empresa se manifeste, respeitado os princípios 
da ampla defesa e contraditório, sob pena de serem tomadas as 
medidas legais cabíveis ao caso, nos termos da Lei nº 8.666/1993 
e 10.520/2002.

Portanto, é a presente Notificação para requerer ao representante 
legal da empresa supracitada para que tome as medidas cabíveis, 
com o fito de não incorrer em ato ilegítimo. 

Insta salientar que, em caso de defesa, essa deverá ser protocolada 
pessoalmente na sede da Prefeitura no endereço constante no 
rodapé da página. 

Respeitosamente.

Jataí, 28 de janeiro de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos

Superintendência de Comunicação


