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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item tem 
por objeto a contratação de empresa do ramo para fornecimento 
de copo descartável 200 ml, visando atender as necessidades 
do Centro Administrativo, secretarias e superintendências da 
Prefeitura Municipal de Jataí, conforme instrução e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.

Data de abertura: 23/03/2020- 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

Amanda Franco e Silva
Pregoeira

_____________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item em 
Sistema de Registro de Preços - SRP  e tem por objeto os serviços 
de plotagem/impressão de projetos de engenharia - em diversos 
formatos e tamanhos variados, com linhas coloridas e em preto e 
branco, sendo estimado 1.250 m de impressões para utilização em 
2020conforme instrução e demais especificações constantes do 
Edital, disponível para download no site da Prefeitura.

Data de abertura: 23/03/2020- 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

Amanda Franco e Silva
Pregoeira
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DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JATAÍ-GO LEI Nº 3.379  DE 26/02/2013

PÁG. 01

PORTARIA SGP Nº. 177.                            JATAÍ, 05 DE MARÇO DE 2020.

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

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

CONSIDERANDO que cargo de provimento em comissão é definido 
pelo inciso IX do artigo 3º, pelo inciso II do artigo 14 e pelo artigo 15, 
todos da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando que a vacância 
de cargo somente ocorre com a exoneração, tal como determina o 
inciso VI do artigo 119 da Lei Municipal nº. 1.400/90; Considerando 
que a definição de exoneração e as suas formas é prevista no artigo 
120, e seu parágrafo primeiro, da Lei Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, os servidores constantes no quadro 
abaixo, dos cargos de provimento em comissão e símbolos 
especificados, passando os mesmos a não mais pertencerem aos 
quadros funcionais do Município.

NOME. CARGO. SÍMB.

DEUNICE SILVA CARNEIRO ASSESSOR DE GERÊNCIA E 
COORDENADORIA

CDS-6

JULIANA FERREIRA DOS ANJOS COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS CA-3

II – DECLARAR a vacância dos cargos constantes no item I desta 
Portaria, isto para que surta seus jurídicos efeitos.

III – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que sejam efetivadas as 
exonerações constantes nesta Portaria.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02.03.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 17.                                JATAÍ, 16 DE JANEIRO DE 2020.

“Nomeia Servidores que menciona, em cargo de provimento em 
comissão que se especifica, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, 
Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, e
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CONSIDERANDO que o inciso IX do artigo 3º da Lei nº. 1.400/90 
estabelece que o cargo em comissão é de desempenho precário, 
não gerando, assim, direito à continuidade na função;

CONSIDERANDO que os cargos de comissão são providos por meio 
de portaria do Chefe do Poder Executivo, isto nos termos do inciso 
II do artigo 14 da Lei nº. 1.400/90, bem como do inciso VI do artigo 
60 e da alínea “a” do inciso II do artigo 83, ambos da Lei Orgânica 
do Município;

RESOLVE:

I – NOMEAR os servidores abaixo relacionados, no cargo 
de provimento em comissão de ASSESSOR DE GERÊNCIA E 
COORDENADORIA, SÍMBOLO CDS-6, passando os mesmos a 
desempenharem todas as funções correlatas ao cargo pelo qual 
foram nomeados, lotando-os na Secretaria Municipal de Educação.

NOME
ALDINEIA BARBOSA DE SOUSA
CARLA MARIA DE ASSIS SOUZA RIBEIRO
CINTIA SILVA DE MORAIS
DANUBIA ADRIANA EVANGELISTA
DIVINA SOUZA DA SILVA
EDNA LOPES DA CONCEICAO
EDNEIA SILVEIRA DINIZ
ELENICE DOS SANTOS TAVARES
ELISANGELA SALES DA SILVA
ELISEIDE TOMAS DE ASSIS
ELIZABETH DALILA DE OLIVEIRA
EVA ELKE ALVES FRANCO
EVILMA DE SA LEITE
FABIANA BORGES ROCHA
FLAVIA MARIA DE SOUZA
GIRLENE NERES DE SOUZA
GISELE SOUZA DA SILVA
GISLENE DA ROCHA OLIVEIRA ASSIS
HEIRUSAN REZENDE GAMA
JOANA DARC CABRAL FERREIRA
JULLYANA RODRIGUES LEAO DE ALMEIDA
KARLA CRISOSTOMO DA SILVA
KEILA CRISOSTOMO DA SILVA
LEIDIANE ALVES PEREIRA
LUANA JANE ASSIS E SILVA
LUCELMA ASSIS FRANCA FERREIRA
LUCIANA PEDREIRA SILVA SOUZA
LUCIENE SOUZA RODRIGUES
LUCILENE VIEIRA DA CUNHA NASCIMENTO
LUCENI ALVES FERREIRA
LUCIANA ELIAS DE SOUZA LIMA
LUCIJANE VIDAL DE FREITAS

LUZIA CABRAL LIMA SANTOS
MARCELIA DOS SANTOS SILVA
MARIA SANDRA DA SILVA
MARILDA FERREIRA DA SILVA
MARILENE VITALI SILVEIRA
MARIZE LEMES BERNARDES PERES
MARUCIA SILVA MACHADO
MICHELLE RAYANE SOUZA OLIVEIRA
NEIDE MACEDO NEVES
RAQUEL RODRIGUES ALVES
RAQUEL SOUZA DE OLIVEIRA SILVA
REGINA MARIA CUNHA
ROSANGELA VIEIRA MORAES
ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA BORGES
ROZIENE BRITO RIBEIRO
SIMONE GOMES DE LEMES CARVALHO
SIRLEI CABRAL
SUELI RODRIGUES LINS
VANESSA MORAES DO NASCIMENTO SOUSA
VANISIA ALVES DA SILVA
VICEMAR DO CARMO SILVA
VIVIANE BARBOSA PEREIRA DE OLIVEIRA

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

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 23/01/2020, revogadas as disposições 
em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA Nº. 001/2020

“Determina a inserção de Contas 
Bancarias para o Levantamento de Alvarás Judiciais”. 

O Procurador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais, 
e
CONSIDERANDO Ofício de nº 083/2020, o qual aduz o alinhamento 
feito entre o Procurador Geral e o Exmo. Dr. Thiago Soares 
Castelliano Lucena de Castro Juiz da 2ª Vara Cível, Fazendas 
Públicas, Registros Públicos e Ambiental.  
Resolve: 
                            Art. 1º. Fica instituído que, todos os pedidos 
de levantamento de alvarás judiciais, deverão conter pedido 
de transferências para as contas e estas, também deverão ser 
informadas conforme a natureza de cada contribuição, para que 
haja celeridade, visando o depósito de imediato nas contas do 
Município.  
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                            Art. 2º. Esta Portaria nº. 001/2020 entra em vigor 
na data de sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Gabinete do Procurador Geral do Município de Jataí, no Centro 
Administrativo, aos 09 dias do mês de março do ano de 2020. 

Ricardo de Assis Morais
OAB-GO 35.426

Procurador Geral

TERMO DE PERDA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Jataí, representada por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Vinícius de Cecílio Luz, analisando o trâmite do 
concurso público aberto pelo Edital nº. 001/2019, verificou o não 
atendimento de alguns candidatos às convocações realizadas pelo 
Município, sendo por isso, firmado o presente termo na forma 
adiante exposta.

Na conformidade do item 19.1 (dezenove ponto um) do Edital nº. 
001/2019, o qual abriu o certame público para o provimento de 
vagas nos quadros funcionais do Município de Jataí, o candidato, 
ao fazer a sua inscrição, concorda com todos os termos contidos no 
instrumento normativo do concurso público.

Veja-se o item mencionado:

19.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas 
para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste edital e 
em outros a serem publicados.

Desta forma, o Edital nº. 001/2019 de abertura do concurso público 
previa que o candidato tem a obrigação de manter atualizados 
os seus dados pessoais, acompanhar todas as publicações do 
concurso público, senão vejamos:

Item 17.3 - O candidato deverá manter atualiza dos seus dados 
cadastrais perante o INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver 
participando do Concurso Público, e perante à Superintendência de 
Gestão de Pessoas (SGP) da PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO 
após a homologação do Concurso Público, desde que aprovado. São 
de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.

Item 19.2 - Será de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Município 
de Jataí e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.
org.br.

Noutro lado, o Edital nº. 001/2019 preconiza que o candidato 
aprovado deverá ser convocado por meio de instrumento próprio 
publicado no Diário Oficial do Município e, ainda, por carta, com 
aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante em seu 
cadastro.

Perceba as disposições que alicerçam o retro mencionado:

Item 17.2 - As nomeações se darão por meio de convocação 
publicada no Diário Oficial do Município de Jataí e envio de 

telegrama, com aviso de recebimento, ao endereço do candidato 
constante no seu cadastro de inscrição no Concurso Público.

Item 17.4 - O candidato que não atender à convocação para a 
admissão no local, data e horário determinados, munido de toda a 
documentação, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento de 
vaga, será eliminado do Concurso Público

Com a mesma vertente, o parágrafo segundo do artigo 16 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90 diz o seguinte:

Art. 16 – [...].

[...].

Parágrafo Segundo – A convocação será por edital fixado no local 
de costume, mantida a convocação por AR posta, e fixará prazo 
improrrogável para atendimento sob pena de perda de direito à 
nomeação.

Como se pode perceber, a norma municipal vigente impõe a perda 
do direito à nomeação do candidato que não atender a convocação 
na forma e momento estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Jataí.

Mediante a base normativa acima declinada, temos que a 
Prefeitura Municipal de Jataí publicou edital de convocação no 
Diário Oficial do Município, fixou o edital de chamamento no local 
de costume, enviou convocação pessoal, com AR, no endereço 
constante no cadastro realizado quando da inscrição do candidato 
e expediu convocação por meio eletrônico no e-mail cadastrado 
pelo candidato no momento de sua inscrição.

Apesar de todos os procedimentos retro relatados, os candidatos 
permaneceram inertes, ou melhor, não atenderam às convocações 
realizadas pela Prefeitura Municipal de Jataí.

Por tal situação, os seguintes candidatos não compareceram na 
forma e tempo fixados nas convocações:

I – CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO.

a) Mara Juliana Alves Martins.
b) Gustavo Silva Silveira.
c) Barbara Dias de Lima.

II – CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO.

a) Ricardo Almeida Sbhi.

Logo, declara-se, mediante o presente termo, a perda do direito 
à nomeação dos candidatos aqui nominados, abrindo-se, por 
conseguinte, a sua vaga para o próximo candidato, isto na estrita 
obediência da ordem classificatória.

Jataí, 04 de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________
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TERMO DE PERDA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Jataí, representada por seu Prefeito 
Municipal, Sr. Vinícius de Cecílio Luz, analisando o trâmite do 
concurso público aberto pelo Edital nº. 001/2019, verificou o não 
atendimento de alguns candidatos às convocações realizadas pelo 
Município, sendo por isso, firmado o presente termo na forma 
adiante exposta.

Na conformidade do item 19.1 (dezenove ponto um) do Edital nº. 
001/2019, o qual abriu o certame público para o provimento de 
vagas nos quadros funcionais do Município de Jataí, o candidato, 
ao fazer a sua inscrição, concorda com todos os termos contidos no 
instrumento normativo do concurso público.

Veja-se o item mencionado:

19.1 - A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas 
para o Concurso Público contidas nos comunicados, neste edital e 
em outros a serem publicados.

Desta forma, o Edital nº. 001/2019 de abertura do concurso público 
previa que o candidato tem a obrigação de manter atualizados 
os seus dados pessoais, acompanhar todas as publicações do 
concurso público, senão vejamos:

Item 17.3 - O candidato deverá manter atualiza dos seus dados 
cadastrais perante o INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver 
participando do Concurso Público, e perante à Superintendência de 
Gestão de Pessoas (SGP) da PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO 
após a homologação do Concurso Público, desde que aprovado. São 
de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.

Item 19.2 - Será de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Município 
de Jataí e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.
org.br.

Noutro lado, o Edital nº. 001/2019 preconiza que o candidato 
aprovado deverá ser convocado por meio de instrumento próprio 
publicado no Diário Oficial do Município e, ainda, por carta, com 
aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante em seu 
cadastro.

Perceba as disposições que alicerçam o retro mencionado:

Item 17.2 - As nomeações se darão por meio de convocação 
publicada no Diário Oficial do Município de Jataí e envio de 
telegrama, com aviso de recebimento, ao endereço do candidato 
constante no seu cadastro de inscrição no Concurso Público.

Item 17.4 - O candidato que não atender à convocação para a 
admissão no local, data e horário determinados, munido de toda a 
documentação, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento de 
vaga, será eliminado do Concurso Público

Com a mesma vertente, o parágrafo segundo do artigo 16 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90 diz o seguinte:

Art. 16 – [...].

[...].

Parágrafo Segundo – A convocação será por edital fixado no local 
de costume, mantida a convocação por AR posta, e fixará prazo 
improrrogável para atendimento sob pena de perda de direito à 
nomeação.

Como se pode perceber, a norma municipal vigente impõe a perda 
do direito à nomeação do candidato que não atender a convocação 
na forma e momento estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Jataí.

Mediante a base normativa acima declinada, temos que a 
Prefeitura Municipal de Jataí publicou edital de convocação no 
Diário Oficial do Município, fixou o edital de chamamento no local 
de costume, enviou convocação pessoal, como AR, no endereço 
constante no cadastro realizado quando da inscrição do candidato 
e expediu convocação por meio eletrônico no e-mail cadastrado 
pelo candidato no momento de sua inscrição.

Não obstante, pelo fato do endereço da residência de alguns 
candidatos estarem incorretos e/ou incompletos, as cartas com 
a convocação regressaram pelo fato de não haver sido localizada 
a residência dos mesmos, sendo que a responsabilidade pela 
informação do subscrito é do concorrente a uma das vagas do 
concurso público.

Apesar de todos os procedimentos retro relatados, os candidatos 
permaneceram inertes, ou melhor, não atenderam às convocações 
realizadas pela Prefeitura Municipal de Jataí.

Por tal situação, os seguintes candidatos não compareceram na 
forma e tempo fixados nas convocações:

I – CARGO: AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS.

a) João Lucas Pereira Brandão.
b) Santuzza da Silva Durgante.
c) Rafael Dias de Lima.
d) Natalia Gomes de Jesus.
e) Lucas Silveira Bittar.
f) Yussef Willian Ferreira de Freitas.
g) Thiago Rodrigues Santos.

II – CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO.

a) Paloma Aparecida Souza do Nascimento.
b) Valdison Barbosa Soares Cabral.
c) Jefferson Ferreira de Morais.

III – CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA.

a) Nathalia Silvestre Furtado.
b) Dayse Lemes Ferreira.

IV – CARGO: PROFISSIONAL DE APOIO.

a) Sandra de Araújo Nunes.

V – CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

a) Uliana Rosa da Silva.
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Logo, declara-se, mediante o presente termo, a perda do direito 
à nomeação dos candidatos aqui nominados, abrindo-se, por 
conseguinte, a sua vaga para o próximo candidato, isto na estrita 
obediência da ordem classificatória.

Jataí, 26 de fevereiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

ERRATA CONTRATUAL

ERRATA de Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE JATAÍ 
- FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, e a empresa SALE SERVICE 
INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, 
devidamente inscrito no CNPJ sob o n.° 00.304.942/0001-63, 
frente ao Contrato número: 002/2020 – FMT, oriundo do Pregão nº 
014/2020, possui um erro material de digitação frente ao valor do 
contrato, presente na Cláusula Segunda na forma abaixo:

ONDE SE LÊ: “CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos 
produtos acima descritos, o valor total de R$ 106.950,50 (cento 
e seis mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), 
observando-se o valor ofertado no certame licitatório, já acrescidos 
de todas as despesas (impostos, tarifas, taxas e fretes), mediante 
ordem bancária emitida em favor da contratada, no prazo de (30) 
dias, a partir da data de entrega da nota fiscal dos materiais e só 
autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do 
setor requisitante dos materiais, o necessário ATESTO dos materiais 
entregues.”

LEIA-SE: “CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos 
produtos acima descritos, o valor total de R$ 76.450,50 (setenta 
e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), 
observando-se o valor ofertado no certame licitatório, já acrescidos 
de todas as despesas (impostos, tarifas, taxas e fretes), mediante 
ordem bancária emitida em favor da contratada, no prazo de (30) 
dias, a partir da data de entrega da nota fiscal dos materiais e só 
autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do 
setor requisitante dos materiais, o necessário ATESTO dos materiais 
entregues.”

AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PERMANECEM 
INALTERADAS.

Jataí - GO, 17 de fevereiro de 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Célio Borges Martins

Gestor Do Fundo
Contratante

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 06

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM SERVIÇOS GRAFICOS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura 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 e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada em serviços gráficos, por meio do 
Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa TIPOGRAFIA UNIÃO EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o nº 02.311.710/0001-68, apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação de serviço para confecção de 
blocos para o Conselho Tutelar, utilizados como material de apoio, 
pois, são necessário para registros de constatação e blocos de 
advertências, utilizados para notificação a quem fizer necessário 
durante as ocorrências. O Conselho Tutelar é um órgão do 
município que tem como principal função zelar pelos direitos das 
crianças e adolescentes, nesse tempo, eles devem atender crianças 
e adolescentes, além de prestar aconselhamento aos pais e 
responsáveis, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 1.626/2020

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada em serviços gráficos, para atender o Fundo Municipal 
de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa TIPOGRAFIA UNIÃO EIRELI, com endereço na Rua Rui 
Barbosa, nº 1.126, Centro, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Conforme segue:

Data: Critério de Julgamento: 
Preço global

Ordem de Fornecimento: 271/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 TIPOGRAFIA UNIÃO 
EIRELI

 02.311.710/0001-68   
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ITEM QUANT UND E S P EC I F I C A Ç Õ E S 
DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

T I P O G R A F I A 
UNIÃO EIRELI

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 200,00 UN BLOCO C/ 100 
FOLHAS 

R$ 14,00 R$ 2.800,00

2 100,00 UN BLOCO C 2 VIAS 
CARBONIZADAS

R$ 16,00 R$ 1.600,00

VALOR TOTAL
R$ 4.400,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

TIPOGRAFIA UNIÃO EIRELI R$ 4.400,00

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

Jataí, 12 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 17
“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura 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 e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de materiais de 
elétricos, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa JVL MATERIAIS ELETRICOS E 
HIDRAULICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.588.878/0001-08 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que as instalações elétricas do atual prédio da 
Superintendência Municipal de Trânsito e antiga e deficitária, 
observa-se um número elevado de lâmpadas queimadas e as que 
funcionam são de baixa qualidade e não oferece uma iluminação 
adequada. Justifica-se tal substituição, visando melhorar o 
ambiente de trabalho com maior luminosidade, substituindo as 
atuais lâmpadas por lâmpadas de Led, por serem mais eficientes e 
econômicas, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 4.116/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais de elétricos, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, com 
endereço na Rua Itarumã, nº 275, Setor Santa Maria, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 3.987,50 (três mil, novecentos e oitenta e 
sete reais e cinquenta centavos). Conforme segue: 

 
Data: Critério de Julgamento: 

Preço global
Ordem de Fornecimento: 691/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 JVL MATERIAIS ELETRICOS E 
HIDRAULICOS LTDA 

 37.588.878/0001-
08

(64)3632-9000 

        
ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 

PRODUTOS/SERVIÇOS
JVL MATERIAIS 
ELETRICOS E 
HIDRAULICOS 

LTDA 

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 4,00 UN LAMPADA TUBULAR LED 
62W BR6500K NH 5000 

AVANT

R$ 112,00 R$ 448,00

2 4,00 UN LAMPADA FLURESCENTE 
9W 6500K

R$ 18,00 R$ 72,00

3 62,00 PÇ LAMPADA LED TUBULAR 
20W

R$ 20,00 R$ 1.240,00

4 45,00 UN LAMPADA BULBO 40W 
BIVOT AVANT

R$ 49,50 R$ 2.227,50

VALOR TOTAL
R$ 3.987,50

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA R$ 3.987,50

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

Jataí, 11 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 19

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura 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 
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1.993, e suas modificações posteriores e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de materiais 
hidráulicos, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa JVL MATERIAIS ELÉTRICOS E 
HIDRÁULICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.588.878/0001-08 
apresentou orçamento de menor valor, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
trabalhistas e de regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO que a área de estacionamento das motos dos 
Fiscais de Trânsito, possui uma pequena pia, que será substituída 
por uma maior e mais adequada ás necessidades do mesmos, desta 
forma o sistema de escoamento da água deverá ser adequada ao 
novo modelo da pia nova. Considerando que a pia e os suportes 
foram adquirido pelos Fiscais Trânsito, faltando apenas alguns 
componentes necessários para instalação da nova pia, aquisição 
está registrada no processo administrativo nº 4.115/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de materiais hidráulicos, 
para atender a Superintendência Municipal de Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JVL MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA, com 
endereço na Rua Itarumã, nº 275, Setor Santa Maria, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 26,65 (vinte e seis reais e sessenta e 
cinco centavos). Conforme segue: 

 
Data: Critério de Julgamento: 

Preço global
Ordem de Fornecimento: 739/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 JVL MATERIAIS ELETRICOS 
E HIDRAULICOS LTDA 

 37.588.878/0001-
08

(64)3632-9000  

       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS/SERVIÇOS
JVL MATERIAIS 

ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 UN S I F Ã O 
EXTENSIVO

R$ 5,00 R$ 5,00

2 2,00 UN JOELHO 40MM R$ 0,60 R$ 1,20

3 1,00 UN TUBO 40MM R$ 10,50 R$ 10,50

4 1,00 UN JOELHO 40MM R$ 1,20 R$ 1,20

5 5,00 UN ABRAÇADEIRA 
TIPO U 1 1/4

R$ 0,75 R$ 3,75

6 10,00 PÇ B U C H A 
PLASTICA

R$ 0,04 R$ 0,40

7 10,00 UN P A R A F U S O 
CHIP CHATA 

3,5X40MM

R$ 0,08 R$ 0,80

8 1,00 UN CURVA ESGOTO 
CURTA 90° 

40MM

R$ 2,40 R$ 2,40

9 1,00 UN TEE ESGOTO 
40M

R$ 1,40 R$ 1,40

VALOR TOTAL R $ 
26,65

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA R$ 26,65

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

Jataí, 11 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 38

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR 
CONDICIONADO.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura 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 e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no serviço de manutenção em 
aparelho de ar condicionado, por meio da Superintendência 
Municipal de Trânsito.

CONSIDERANDO que a empresa LUCIONEI SOARES, inscrita no 
CNPJ sob o nº 27.687.501/0001-44 apresentou orçamento de 
menor valor, e atinente a necessidade de atendimento da situação 
e também apresentou todas as certidões negativas de débitos 
dos tributos Municipais, Estaduais, da União, trabalhistas e de 
regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a solicitação para realização de serviço de 
higienização dos aparelhos de ares condicionados, lembrando 
que salas sem o funcionamento adequado dos aparelhos causam 
um certo desconforto aos servidores e contribuintes. Por tanto 
vale ressaltar que a manutenção e higienização dos aparelhos 
garante um melhor eficiência no consumo de energia, dentro dos 
parâmetros previstos pela fábrica, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 4.113/2020;
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DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação 
de empresa especializada no serviço de manutenção em aparelho 
de ar condicionado, para atender a Superintendência Municipal de 
Trânsito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa LUCIONEI SOARES, com endereço na Rua PS 16, nº 
325, Setor Portal do Sol, Jataí-GO, nos termos da proposta de 
fornecimento apresentado pela mesma, com um valor total de R$ 
1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais). Conforme segue: 
 

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 

global

Ordem de Fornecimento: 733/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ

1 LUCIONEI SOARES  27.687.501/0001-
44

  
       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

L U C I O N E I 
SOARES

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 13,00 SERV H I G I E N I Z A Ç Ã O 
DE AR 

CONDICIONADO

R$ 120,00 R$ 1.560,00

VALOR TOTAL
R$ 1.560,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

LUCIONEI SOARES R$ 1.560,00

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

Jataí, 18 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 17

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO FORNECIMENTO DE CORTADOR DE GRAMA 6 HP.”

O Secretário da Fazenda da Prefeitura 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 e Decreto 9.412/2018;

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

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Jataí necessita 
contratar empresa especializada no fornecimento de cortador de 
grama 6 HP, por meio do Secretaria Municipal de Educação.

CONSIDERANDO que a empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.245.652/0001-11 apresentou 
orçamento de menor preço, e atinente a necessidade de 
atendimento da situação e também apresentou todas as certidões 
negativas de débitos dos tributos Municipais, Estaduais, da União, 
Trabalhistas e de Regularidade do FGTS;

CONSIDERANDO a referida solicitação é necessária para que 
a Equipe de Manutenção e poda da Secretaria Municipal de 
Educação (SME), possa manter conservados e limpos os espaços 
das Unidades Escolares. Impactando diretamente em questão de 
saúde pública, além de proporcionar o bem estar visual de nossas 
Escolas, isso posto salienta-se que os equipamentos, que são 
de uso severo, encontram-se desgastados e não são suficientes 
para atender a demanda, aquisição está registrada no processo 
administrativo nº 4.403/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de cortador de grama 6 
HP, para atender a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA, com endereço 
na Avenida Goiás, n° 1.684, Centro, Jataí - GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Conforme segue:

Data: Critério de 
Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 722/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E D O R CPF/CNPJ TELEFONE CONTATO

1 JORGE RODRIGUES 
DA SILVA E CIA 
LTDA

 02.245.652/0001-
11

(00)0000-0000  

       

ITEM QUANT UND E S P E C I F I C A Ç Õ E S 
DE PRODUTOS/
SERVIÇOS

J O R G E 
R O D R I G U E S 
DA SILVA E CIA 
LTDA

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 UN CORTADOR DE 
GRAMA

R$ 1.900,00 R$ 1.900,00

VALOR TOTAL
R$ 1.900,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

JORGE RODRIGUES DA SILVA E CIA LTDA R$ 1.900,00

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

Jataí, 13 de fevereiro de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda
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LEI Nº 4.168, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

“Reajusta os vencimentos dos servidores públicos municipais, 
ativos, inativos ou pensionistas, que percebem vencimentos abaixo 
pdo salário mínimo nacional; e dá outras providências”.

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

Art. 1º. As tabelas de vencimento dos servidores públicos 
municipais, ativos, inativos e pensionistas, que se encontram 
abaixo do valor do salário mínimo nacional, este estabelecido pela 
Medida Provisória nº. 919, de 30 de janeiro de 2020, ficam, à título 
de recomposição salarial, reajustadas em 0,577% (zero vírgula 
quinhentos e setenta e sete por cento), passando o valor base 
inicial dos atuais R$ 1.039,00 (hum mil e trinta e nove reais) para 
R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais).

Parágrafo Único. Os efeitos da alteração prevista no caput deste 
artigo retroagirão a 01 de fevereiro de 2020.

Art. 2º. Fica autorizado o Prefeito Municipal a firmar aditivo 
contratual em relação aos contratos gerados pelos Processos 
Seletivos Simplificados realizados no âmbito das secretarias do 
Executivo Municipal, isto para que o valor base passe a ser o 
previsto no caput do artigo primeiro desta Lei, considerando-se os 
efeitos da mudança remuneratória a partir do primeiro dia do mês 
em que forem subscritos os aditivos contratuais.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 09 dias do mês de março do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4.163, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

“Dispõe sobre a possibilidade da Fazenda Pública Municipal, 
realizar acordos em processos judiciais, e dá outras providências”.

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

Art. 1º. Fica a Procuradoria-Geral do Município dispensada de 
contestar, de oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e 
autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que inexista 
outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação, decisão 
judicial ou administrativa versar sobre:
I - matérias que exista súmulas do STJ/STF, ou com vasta 
jurisprudência pacifica sobre o tema;
II - tema que seja objeto de parecer, vigente e aprovado, pelo 
Procurador-Geral do Município;

III - tema sobre o qual exista súmula ou parecer do Procurador-
Geral, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular;
IV - tema fundado em dispositivo legal que tenha sido declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 
controle difuso e tenha tido sua execução suspensa por resolução 
do Senado Federal, ou tema sobre o qual exista enunciado de 
súmula vinculante ou que tenha sido definido pelo Supremo 
Tribunal Federal em sentido desfavorável à Fazenda Nacional em 
sede de controle concentrado de constitucionalidade;
V - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria 
constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal 
Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela 
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de 
suas competências, quando:
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; 
ou 
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido 
desfavorável à Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em 
ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
§ 1º. Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador Municipal 
que atuar no feito deverá, expressamente:
I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para 
apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e 
exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá 
condenação em honorários; ou
II - manifestar o seu desinteresse em recorrer, quando intimado da 
decisão judicial.
§ 2º. Ocorrendo a hipótese do § 1º, o Município não se subordinará 
ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
§ 3º. O parecer da Procuradoria - Geral que examina a juridicidade 
de proposições normativas não se enquadra no disposto no inciso 
II do caput deste artigo.
§ 4º. O disposto neste artigo estende-se, no que couber, aos demais 
meios de impugnação às decisões judiciais.
§ 5º. O disposto neste artigo aplica-se a todas as causas em que 
as unidades da Procuradoria-Geral devam atuar na qualidade de 
representante judicial ou de autoridade coatora.
§ 6º. Os órgãos do Poder Judiciário e as unidades da Procuradoria-
Geral poderão, de comum acordo, realizar mutirões para análise 
do enquadramento de processos ou de recursos nas hipóteses 
previstas neste artigo e celebrar negócios processuais com 
fundamento no disposto no art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 (Código de Processo Civil).
§ 7º. A Procuradoria-Geral regulamentará a celebração de negócios 
jurídicos processuais em seu âmbito de atuação, inclusive na 
cobrança administrativa ou judicial da dívida ativa.

Art. 2º. A Procuradoria-Geral poderá dispensar a prática de atos 
processuais, inclusive a desistência de recursos interpostos, 
quando o benefício patrimonial almejado com o ato não atender 
aos critérios de racionalidade, de economicidade e de eficiência.
§ 1º. O disposto no caput deste artigo inclui o estabelecimento de 
parâmetros de valor para a dispensa da prática de atos processuais, 
com a anuência do Secretário Municipal da Fazenda.
§ 2º. A aplicação do disposto neste artigo não implicará o 
reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor.
§ 3º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à atuação da 
Procuradoria-Geral no âmbito do contencioso administrativo fiscal.

Art. 3º. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, por meio 
de requerimento do Procurador-Geral, os autos das execuções 
fiscais de débitos inscritos em dívida ativa ou por ela cobrados, de 
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valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do 
Procurador-Geral.
§ 1º. Os autos de execução a que se refere este artigo serão 
reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites 
indicados. 
§ 2º. Serão extintas, mediante requerimento do Procurador-Geral, 
as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos 
à Fazenda Pública de valor igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Art. 4º. Nos casos de execução contra a Fazenda Pública, é a 
Procuradoria - Geral autorizada a não opor embargos, quando o 
valor pleiteado pelo exequente for inferior àquele fixado em ato do 
Secretário Municipal da Fazenda.

Parágrafo Único. Quando o litígio envolver valores superiores 
aos fixados em regulamento, o acordo ou transação, sob pena 
de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do 
Procurador-Geral e do Secretário Municipal da Fazenda e/ou 
Prefeito Municipal.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 09 dias do mês de março do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

_____________________________________________________

LEI Nº 4.164, DE 09 DE MARÇO DE 2020.

“Denomina de “Antônio Soares Neto — Toniquinho JK” o Centro 
Municipal de Educação Infantil do Residencial Cidade Jardim II, e 
dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º. Fica denominado de “Antônio Soares Neto — Toniquinho 
JK” o Centro Municipal de Educação Infantil do Residencial Cidade 
Jardim II.

Art. 2º. Ficam os Setores competentes da municipalidade, 
autorizados a procederem aos registros necessários para o 
cumprimento fiel da presente lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 09 dias do mês de março do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

____________________________________________________

LEI Nº 4.169, DE 09 DE MARÇO DE 2020.
“Institui o "Dia de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa", no 
Município de Jataí e dá outras providências”.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º. Esta lei institui, no âmbito do Município de Jataí/GO, o "Dia 
de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa", a ser comemorado 
anualmente no dia 15 de junho.

Art. 2º. O objetivo desta lei é alertar e conscientizar acerca das 
diversas formas de violência praticadas contra as pessoas idosas.

Art. 3º. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra 
pessoa idosa o seguinte: 
I – abuso físico, maus-tratos físicos ou violência física - uso da força 
física para obrigar os idosos a fazerem o que não desejam, para 
feri-los, provocando incapacidade ou morte;
II - abuso psicológico, violência psicológica ou maus-tratos 
psicológicos, agressões verbais que visam aterrorizar os idosos, 
humilhar, restringir sua liberdade e isolá-lo da convivência social; 
III - abuso sexual, violência sexual - ato sexual com pessoas idosas 
por meio de violência física ou ameaças;
IV - abandono - violência que se manifesta pela deserção ou 
ausência dos responsáveis governamentais, institucionais ou 
familiares de prestarem assistência a uma pessoa idosa necessitada 
de proteção; 
V - negligência - recusa ou omissão de cuidados básicos, devidos e 
necessários aos idosos, pela família ou instituições;
VI - abuso financeiro e econômico - é a exploração ilegal ou 
imprópria dos idosos, ou a utilização não consentida por eles de 
seus recursos financeiros e patrimoniais; 
VII - autonegligência - diz respeito à conduta da pessoa idosa que 
ameaça sua própria saúde ou segurança, devido à recusa de cuidar 
de si mesma. 

Art. 4º. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada 
contra pessoas idosas, deverão ser comunicadas de imediato à 
Polícia Militar no número 190 ou no Dique 100 que recebe, analisa 
e encaminha denúncias de violações de direitos humanos”.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 09 dias do mês de março do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 

Superintendência de Comunicação


