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AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020

O Município de Jataí, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, avisa a todos interessados que a licitação na modalidade 
pregão, na forma presencial, do tipo menor preço por item, que 
tem por objeto a aquisição parcelada de herbicidas e inseticida 
para a manutenção de praças, parques, rotatórias, ilhas, Av. das 
Primaveras e Cemitérios Bom Pastor e São Miguel foi adiado “SINE 
DIE” para adequações no Edital referentes ao questionamento do 
item 3 e em decorrência do Decreto n° 3685 de 18 de março de 
2020. 
Para mais informações: (64) 3632-8812

Leticia Franco de Oliveira Silva
Pregoeira

PORTARIA SGP Nº 227                            JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Designa função interina à servidor que menciona e dá 
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que cargo de comissão, conforme o ditame do 
inciso IX do artigo 3º da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90 é o que 
se admite o provimento apenas em caráter provisório, destinado 
a ocupação de função de confiança da mais alta hierarquia de 
cada poder; considerando que a nomeação em comissão é feita 
para os cargos que, em virtude da Lei, sejam de livre nomeação 
e exoneração, isto nos termos do inciso II do artigo 14 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE:

I - DESIGNAR o servidor LUCAS YAMAUCHI TORRES para exercer, 
interinamente, sem prejuízo de suas funções, as atribuições do 
cargo de DIRETOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE SANEAMENTO BÁSICO, Símbolo CDS-2.

II – DETERMINAR que o Servidor exerça cumulativamente ambos 
os cargos, o de Diretor de Regulação e Fiscalização dos Serviços de 
Saneamento Básico, de forma interina, e o de Assessor do Serviço 
de Esgotamento Sanitário.
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III – DETERMINAR que a remuneração do Servidor seja a relativa 
ao seu cargo de provimento em comissão de Assessor do Serviço 
de Esgotamento Sanitário, sem acréscimos de qualquer natureza.

IV - DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos para a 01.03.2020, revogando-
se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________ 

PORTARIA SGP Nº. 228                              JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Exonera servidor que nomina 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, ex offício, o servidor ITIBIRIÇÁ RODRIGUES DE 
OLIVEIRA do cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO 
DAS FRENTES DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, Símbolo CA-2, 
passando o mesmo a não mais pertencer aos quadros funcionais 
do Município.

II – DECLARAR a vacância do cargo constante 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 seja efetivada a exoneração 
constante nesta Portaria.

IV – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 09.03.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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PORTARIA SGP Nº. 225.                            JATAÍ, 17 DE MARÇO 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 pela servidora por 
meio do Procedimento Administrativo nº. 10.668/2020, de 16 de 
março de 2020;

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

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora KAREM LARRISSA 
BENVENUTTI do cargo de provimento efetivo de AGENTE DE 
SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO passando a mesma a não 
mais pertencer aos quadros funcionais do Executivo Municipal e 
deixando de se revestir da condição de servidor público municipal.

II – DECLARAR a vacância do cargo de Agente de Serviços de 
Higiene e Alimentação, abrindo-se, pois, a sua respectiva vaga para 
novo provimento de natureza efetiva.

III – DETERMINAR que seja procedido o acerto rescisório da 
Servidora aqui exonerada, isto nos moldes de praxe.

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

V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 11/03/2020, revogando-se as disposições 
em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 214.                            JATAÍ, 16 DE MARÇO DE 2020.

“Exonera e nomeia servidores que nomina 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, ex officio, os servidores abaixo nominados com seus 
respectivos cargos de provimento em comissão e símbolo.

NOME. CARGO. SÍMBOLO.

SERGIO VIEIRA DE ANDRADE
ASSESSOR EXECUTIVO DA 
SECRETARIA DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO
CDS-3.

WELINGTON MAURO THOMAZ 
DE OLIVEIRA ADMINISTRADOR DE NÚCLEOS CDS-5

II – DETERMINAR que os efeitos exoneratórios desta Portaria 
retroajam a 29 de fevereiro de 2020.

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

IV – NOMEAR os servidores abaixo relacionados, nos respectivos 
cargos de provimento em comissão que se especifica e com 
seus símbolos, passando os mesmos a desempenharem todas as 
funções correlatas aos cargos pelos quais foram nomeados, isto 
nos locais de suas lotações.

NOME. CARGO. SÍMBOLO. LOTAÇÃO.

SERGIO VIEIRA DE 
ANDRADE

DIRETOR DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS CDS-2 GABINETE DO PREFEITO

WELINGTON MAURO 
THOMAZ DE OLIVEIRA

GERENTE DO 
ESCRITÓRIO DE 

PROCESSOS
CDS-3.

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GESTÃO E 

PLANEJAMENTO

V – DETERMINAR que os efeitos nomeatórios desta Portaria 
retroajam a 01 de março de 2020.

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

VII – Esta Portaria SGP Nº 214 de 16 de março de 2020 entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 233.                            JATAÍ, 17 DE MARÇO 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 
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10.452/20;

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

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 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 GILMAR MARTINS 
DE OLIVEIRA pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 
01 de março de 2020 e se encerrando na data de 29 de maio de 
2020, devendo haver o regresso ao desempenho de suas funções 
no dia útil imediatamente subsequente ao término do prazo do 
afastamento, independentemente de qualquer notificação ou ato 
oficial.

II – RECONHECER, nos termos do inciso 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, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 234.                            JATAÍ, 17 DE MARÇO 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. 
9.377/20;

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

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

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora MARIA AMÉLIA VIEIRA 

DA SILVA pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no dia 28 
de março de 2020 e se encerrando na data de 25 de junho de 
2020, devendo haver o regresso ao desempenho de suas funções 
no dia útil imediatamente subsequente ao término do prazo do 
afastamento, independentemente de qualquer notificação ou ato 
oficial.

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

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

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 28.03.2020, revogando-se as disposições 
em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 210                              JATAÍ, 16 DE MARÇO DE 2020.

“Nomeia servidor que nomina 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 houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o senhor WENDER LOPES REZENDE no cargo de 
provimento em comissão de GERENTE DE AMBULATÓRIOS E 
ESPECIALIDADES MÉDICAS, Símbolo CDS-3, mantendo-o lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as 
disposições em contrário.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 223                             JATAÍ, 16 DE MARÇO DE 2020.

“Nomeia servidor que nomina 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 houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o senhor IGOR REZENDE GARCIA no cargo de 
provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
GERAIS, Símbolo CA-3, lotando-o na Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e Cidadania, passando o mesmo a 
desempenhar suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 09.03.2020, revogadas as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 226                            JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Nomeia servidor que nomina 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 houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora LUCIENE PIRES DA SILVA no cargo de 
provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, lotando-a na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, passando a 
mesma a desempenhar suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 15/03/2020, revogadas as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 229                     JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Nomeia servidor que nomina 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 houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o senhor ROBERTO DE JESUS BOTELHO CARVALHO 
no cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DAS 
FRENTES DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS, Símbolo CA-2, 
lotando-o na Secretaria Municipal de Cultura, passando o mesmo 
a desempenhar suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16.03.2020, revogadas as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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PORTARIA SGP Nº. 230                     JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Nomeia servidor que nomina 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 houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR a senhora CACILDA FRANÇA DE LIMA no cargo de 
provimento em comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA PÚBLICA, Símbolo CA-3, lotando-a na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, passando a mesma a 
desempenhar suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16.03.2020, revogadas as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 231.                    JATAÍ, 17 DE MARÇO 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

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, nos respectivos 
cargos de provimento em comissão que se especifica e com 
seus símbolos, passando os mesmos a desempenharem todas as 
funções correlatas aos cargos pelos quais foram nomeados, isto 
nos locais de suas lotações.

NOME. CARGO. SÍMB. LOTAÇÃO.

DOUGLAS PEREIRA 
MONTEIRO

COORDENADOR DE 
APOIO AO PRODUTOR 

RURAL
CDS-4

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL

JAILTON JUSTINO 
OLIVEIRA

COORDENADOR DE 
OBRAS NO CAMPO CDS-4

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL

SOLNÉLIO THIELKE COORDENADOR DE 
EQUIPE DE CAMPO CDS-4

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL

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, 
retroagindo seus efeitos a 11.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 232                         JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Nomeia servidor que nomina 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 houve 
a apresentação da documentação exigida pelo artigo 23 da Lei 
Municipal nº. 1.400/90; Considerando que não subsiste nepotismo 
e nem cumulação indevida de cargos públicos, isto nos moldes da 
Constituição da República Federativa do Brasil;

RESOLVE

I – NOMEAR o senhor GEILSON SEBASTIÃO SILVINO DE ARAÚJO 
no cargo de provimento em comissão de ENCARREGADO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, Símbolo CA-3, lotando-o na 
Secretaria Municipal de Saúde, passando o mesmo a desempenhar 
suas funções no local aqui especificado.

II – DETERMINAR que a Superintendência de Gestão de Pessoas 
tome as devidas providências para que seja efetivada a nomeação 
constante nesta Portaria.

III – DETERMINAR que esta Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 06.03.2020, revogadas as 
disposições em contrário.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 072                       JATAÍ, 28 DE JANEIRO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por idade concedida à servidora 
EVA ROSA PIRES, esta convalidada por meio da Portaria nº. 
10/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E 
ALIMENTAÇÃO, TAB.1, ocorrida em virtude do gozo de benefício 
previdenciário advindo da idade da servidora EVA ROSA PIRES.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - 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 
Municipal, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 215                        JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 

da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida à servidora VILSAIR NUNES DE MAGALHÃES, esta 
convalidada por meio da Portaria nº. 014/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE IV, 
TAB.6-M, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição da servidora VILSAIR NUNES DE 
MAGALHÃES.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 216                             JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida à servidora RITA DE CASSIA SILVA FERREIRA MEDEIROS, 
esta convalidada por meio da Portaria nº. 015/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:
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I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE IV, 
TAB.6-M, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição da servidora RITA DE CASSIA 
SILVA FERREIRA MEDEIROS.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 217                       JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida à servidora DIVINA MARIA PEREIRA DE MORAES 
OLIVEIRA, esta convalidada por meio da Portaria nº. 016/2020 do 
Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO-CLASSE III, 
TAB.5-M, ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário 
advindo do tempo de contribuição da servidora DIVINA MARIA 
PEREIRA DE MORAES OLIVEIRA.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 

em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 218                              JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por idade concedida ao servidor 
PAULO RONALDO DA COSTA, esta convalidada por meio da Portaria 
nº. 19/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de GARI-COLETOR, TAB.3, ocorrida em virtude 
do gozo de benefício previdenciário advindo da idade do servidor 
PAULO RONALDO DA COSTA.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 220                        JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por idade concedida à servidora 
ZULEINA BORGES DE MORAES, esta convalidada por meio da 
Portaria nº. 22/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, TAB.1-S1, 
ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário advindo 
da idade da servidora ZULEINA BORGES DE MORAES.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 222                       JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por tempo de contribuição 
concedida à servidora MARILÉA CARNEIRO DE ASSIS FRANCO, esta 
convalidada por meio da Portaria nº. 025/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, a 
vacância do cargo de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS I, TAB.6-M, 
ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário advindo 
do tempo de contribuição da servidora MARILÉA CARNEIRO DE 
ASSIS FRANCO.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 219                         JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por idade concedida ao servidor 
JOÃO LINS PAES, esta convalidada por meio da Portaria nº. 20/2020 
do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES, TAB.3, 
ocorrida em virtude do gozo de benefício previdenciário advindo 
da idade do servidor JOÃO LINS PAES.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
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concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 221                           JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por idade concedida à servidora 
MORALINA PEREIRA DE CAMARGO, esta convalidada por meio da 
Portaria nº. 23/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E 
ALIMENTAÇÃO, TAB.1, ocorrida em virtude do gozo de benefício 
previdenciário advindo da idade da servidora MORALINA PEREIRA 
DE CAMARGO.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 223                       JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por idade concedida ao servidor 
JOÃO MARIM DE FREITAS, esta convalidada por meio da Portaria 
nº. 26/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de VIGIA, TAB.1, ocorrida em virtude do gozo 
de benefício previdenciário advindo da idade do servidor JOÃO 
MARIM DE FREITAS.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº 224                         JATAÍ, 17 DE MARÇO DE 2020.

“Declara vacância do cargo que menciona e dá outras 
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais, em vista do inciso VI e IX do artigo 60 e da alínea 
“a” do inciso II do artigo 83, todos da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que a aposentadoria enseja a vacância do cargo 
de provimento efetivo, isto nos termos do inciso V do artigo 119 
da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90; que a abertura da vaga 
ocorre quando da publicação do ato de aposentadoria, tal qual 
determina o inciso I do artigo 121 da Lei Ordinária Municipal nº. 
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1.400/90; que a aposentadoria é um direito do servidor público 
municipal, este previsto no inciso XVI do artigo 75 da Lei Orgânica 
do Município; e que as hipóteses de aposentadoria estão previstas 
no artigo 233 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO a aposentadoria por invalidez concedida à 
servidora VALDA REZENDE BISPO, esta convalidada por meio da 
Portaria nº. 27/2020 do Jataí-Previ;

RESOLVE:

I - DECLARAR, na conformidade da legislação municipal vigente, 
a vacância do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E 
ALIMENTAÇÃO, TAB.1, ocorrida em virtude do gozo de benefício 
previdenciário advindo da invalidez da servidora VALDA REZENDE 
BISPO.

II - DECLARAR, nos termos da lei, que a abertura da vaga do cargo 
mencionado no artigo retro se dará na data da publicação do ato 
concessivo da aposentadoria.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01.03.2020, revogadas as disposições 
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo 
Municipal, aos 17 dias do mês de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PREGÃO nº 03/2020,
Processo Administrativo nº. 7599/2020 e 8558/2020
Contrato n° 016/2020
ASSUNTO: Sanções Administrativas à empresa CRISTAL COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES LTDA

D E C I S Ã O

Compulsa-se no presente processo administrativo acerca do 
inadimplemento contratual da empresa CRISTAL COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, visando o fornecimento de materiais de 
limpeza e higiene, alimentos, descartáveis e gás GLP P13, para 
atender as necessidades do Centro Administrativo, secretarias e 
superintendências da Prefeitura Municipal de Jataí.

1. RELATÓRIO

1.1. O Gestor do contrato, foi informado que a empresa CRISTAL 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, contratada para fornecimento 
de materiais de higiene em geral, especialmente o item 32 – papel 
higiênico, deixou de atender parte dos itens solicitados na ordem 
de fornecimento emitida conforme processo administrativo nº 
7599/2020 e 8558/2020, mesmo após devidamente notificada.

1.2. A ausência de produtos comprometeu a utilização dos 
sanitários em toda administração, causando transtorno grave para 
os servidores e visitantes da administração municipal.

1.3. A conduta da empresa pode ser tipificada na alínea “k” do 
parágrafo quarto da cláusula nona, de 10% do valor da parte 
inadimplida (total de 1.978 pacotes) do item 32 no valor de R$  
6.839,96 (seis mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e seis 
centavos), totalizando a multa no valor de R$ 683,99 (seiscentos e 
oitenta e três reais e noventa e nove centavos).

 É o relatório. Passa-se ao mérito.
 
2. DA VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO ÀS REGRAS 
SANCIONADORAS

2.1. A aplicação de sanções administrativas é antes de tudo um 
dever-poder da Administração Pública. Não há uma faculdade, não 
cabendo ao Administrador deixar de aplicar o que a lei determina, 
salvo justificativa de robusta envergadura que tenha o condão de 
afastar a culpabilidade da Particular Contratado ou a ilicitude da 
conduta, no caso concreto.

2.2. Outra não é a lição pacificada na doutrina especializada, por 
todos Marçal Justen Filho:

Quando determinada conduta é qualificada como ilícito 
administrativo, sua ocorrência gera o dever de punição. A 
omissão de punição é tão antijurídica quanto a prática do 
próprio ilícito. Nunca pode ser uma questão de escolha da 
Administração punir ou não punir, segundo um juízo de 
conveniência política. Aliás, o agente público que deixa de 
adotar as providências destinadas a promover a punição do 
sujeito que praticou ilícito pode configurar inclusive crime. 
Portanto, a prévia definição normativa dos ilícitos puníveis 
vincula o administrador e retira a margem de liberdade sobre 
a conduta futura a adotar. (JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão: 
comentários à legislação do pregão comum e eletrônico. 4. 
ed. rev. e atual. de acordo com a Lei Federal 10.520/2002 e 
os Decretos Federais 3.555/2000 e 5.450/2005. São Paulo: 
Dialética, 2005. p. 180).

2.3. A jurisprudência do TCU é firme no sentido de que 
o Administrador está vinculado à aplicação das sanções 
administrativas previstas na legislação. Porém, sempre há a 
possibilidade de não ser adequada ou necessária à sua aplicação, 
diante de certas circunstâncias do caso concreto. Circunstâncias 
essas que poderão vir à lume exatamente durante a tramitação 
do respectivo processo sancionador. Isso se infere da seguinte 
determinação contida em Acórdão da Corte de Contas da União, 
textualmente (grifamos):

ACÓRDÃO nº 877/2010 - SEGUNDA CÂMARA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas 
da Fundação Universidade Federal do Maranhão - FUFMA, 
referente ao exercício de 2005.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos 
em Sessão da 2ª Câmara, em:
[...] 9.6.26. aplique as penalidades previstas nos arts. 86 e 87 da Lei 
n.º 8.666/1993 nos casos de atraso na execução e de inadimplência 
contratual ou justifique no processo o motivo da não-aplicação de 
multa ou outra sanção;

2.4. A publicação oficial do Governo Federal para orientação 
dos agentes administrativos em relação à aplicação de sanções 
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administrativas denominada "Caderno de logística. Sanções 
administrativas. Diretrizes para formulação de procedimento 
administrativo específico" também reflete a posição firmada no 
TCU de que o Administrador vincula-se à aplicação das sanções 
em razão da ocorrência de ilícitos contratuais, salvo se houver 
justificativa nos autos do processo:
Em outra oportunidade, o TCU se manifestou orientando que, na 
análise do caso em concreto, se houver situações em que o gestor 
tenha motivos para deixar de aplicar as sanções, tal situação deve 
ser devidamente justificada nos autos do processo.
(Disponível em <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
arquivos
/caderno/caderno-de-logistica-de-sancao-2.pdf> p. 14).

2.5. Logo, resta claro que não há alternativa ao Administrador, em 
caso de conhecimento da prática de atos ilícitos contratuais por 
partes de particulares contratados, a não ser a imediata autuação 
de processo administrativo sancionador, como também que, 
inexistindo motivo justo que afaste a natureza ilícita do ato ou a 
culpabilidade do particular, ele deve obrigatoriamente aplicar a 
sanção cabível, sempre sob a luz da regra da proporcionalidade.

3. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA:

3.1. O Estado de Direito tem como um de seus pilares fundamentais, 
ao lado do festejado reinado da lei, a salvaguarda permanente da 
ideia de segurança jurídica. Por seu turno, a segurança jurídica 
requer que o decurso do tempo naturalmente estabilize as relações 
jurídicas. Portanto, há que se enaltecer a importância, em todos os 
ramos do Direito, do instituto da prescrição. Inclusive se trata de 
matéria de ordem pública, ou seja, passível de ser conhecida em 
qualquer grau ou instância, de ofício pela autoridade competente. 
Por óbvio, não é diferente na seara do Direito Administrativo.

3.2. Contudo, o Direito Administrativo, ao contrário do Direito Civil, 
não sendo codificado, não possui um regramento geral tendente a 
disciplinar institutos e matérias com reflexos em todos os seus sub-
ramos. Isso faz com que matérias como prescrição e decadência, 
por exemplo, tenham que ser disciplinadas nos diversos diplomas 
legais vigentes na área. Infelizmente, percebe-se que no campo do 
processo administrativo sancionador a Lei 8.666/93 silenciou.

3.3. Sendo assim, coube à doutrina e jurisprudência a construção de 
uma interpretação para operacionalizar a regra da prescritibilidade 
no campo da pretensão punitiva administrativa, sendo majoritário 
o entendimento de que seria de 5 anos o prazo prescricional 
da pretensão punitiva da Administração Pública na seara das 
sanções administrativas. Isso porque é esse prazo que tem a maior 
incidência nas leis que disciplinam os diversos institutos de Direito 
Administrativo, como também fixado pelo Decreto nº 20.915/1932 
para as ações pessoais contra a Fazendo Pública.

3.4. Nessa trilha, cite-se o entendimento do STJ esposado no 
julgamento do Resp 623.023/RJ, 2ª Turma, Dj. 14.11.2005, Rel. 
Min. Eliana Calmon, in verbis:

[...] 1. Se a relação que deu origem a crédito em cobrança 
tem assento no direito público, não tem aplicação a 
prescrição constante do Código Civil. [...]

3. Incidência, na espécie, do Dec. 20.910/1932, porque à 
Administração Pública, na cobrança de seus créditos, deve-se 

impor a mesma restrição aplicada ao administrado no que se refere 
às dívidas passivas daquela. Aplicação do princípio da igualdade, 
corolário do princípio da simetria.

3.5. Diante disso, forçoso reconhecer-se que não há prescrição da 
pretensão punitiva no presente caso, cujo atraso ocorreu neste 
mesmo mês de março do corrente ano, ou seja, há menos de três 
anos.

4. DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA:

4.1. Imprescindível ressaltar, novamente, que a Administração 
notificou a empresa quanto à abertura de presente Processo em 
razão das inexecuções contratuais indicadas pela Fiscalização, como 
também acerca da possibilidade de aplicação das penalidades 
concretamente cabíveis, para o exercício regular de seu direito 
ao contraditório e ampla defesa, para apresentação de defesa 
prévia e indicação de quaisquer meios de prova aceita em Direito, 
no prazo de cinco dias úteis, inclusive franqueando os autos para 
fins de consulta e cópias, nada sendo apresentado pelo Particular 
inadimplente.

4.2. Registre-se, por oportuno, que conforme consta dos autos, 
em inequívoca demonstração do pleno respeito às garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, houve diversas 
tentativas de solução junto a empresa a respeito da tramitação do 
presente feito, todas, no entanto, infrutíferas.

4.3. Não é demais destacar, nessa quadra, que a falta do exercício 
do direito ao contraditória e à ampla defesa, por óbvio, não 
obstaculiza a tramitação do feito sancionador e nem invalida a 
eventual sanção aplicada. Claro que não teria lógica deixar a sorte do 
processo sancionador nas mãos do próprio infrator administrativo, 
sobretudo quando foram intentadas todas as medidas necessárias 
e possíveis para efetivar a notificação do interessado, sem sucesso.

5. DA(S) CONDUTA(S) ILÍCITA(S) DO CONTRATADO:

5.1. O inadimplemento contratual decorre de uma ação ou omissão 
do Particular no cumprimento de suas obrigações contratuais. 

5.2. De fato, a ausência parcial do fornecimento contratado 
contraria a higiene dos servidores e visitantes dos prédios da 
administração.

5.3. Portanto, a conduta ilícita contratual resta claramente 
caracterizada no descumprimento do contrato celebrado.

6. DA ANÁLISE DO(S) DANO(S) À ADMINISTRAÇÃO:

6.1. Em relação ao dano ocasionado pela postura inadequada do 
Particular Contratado, não houve nenhuma indicação em concreto 
nos autos pela unidade técnica responsável (Fiscalização). Porém, 
é fato que a Administração Pública não pode realizar nenhuma 
atividade ou adquirir nenhum produto que não seja necessário e 
adequado à sua finalidade pública, sob pena de ferir de morte o 
princípio da eficiência.

6.2. Ora, indiscutível que a manutenção da frota municipal é 
importante ao dia a dia da Administração. Bem por isso, não há 
dúvidas de que o inadimplemento do particular ocasiona dano 
a rotina e higiene dos prédios públicos, até porque o Particular 
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Contratado descumpriu a obrigação pactuada de disponibilizar 
item essencial para a higiene pessoal, demonstrando o grau 
elevado de gravidade.

7. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO:

7.1. Na aplicação da sanção administrativa, indispensável 
a individualização concreta da penalidade cabível ao caso, 
considerando todas a suas circunstâncias. O sancionamento 
administrativo do particular inadimplente, conforme indicam 
a doutrina e jurisprudência, depende fundamentalmente de 
princípios e fatores basilares orientadores da individualização ou 
dosimetria da sanção a ser aplicada.

7.2. Inexistem dúvidas de que o processo administrativo 
sancionador tem grande potencial de afetar negativamente a 
esfera de direitos e interesses do particular, especialmente em seu 
patrimônio e no direito de participar de licitações e de contratar 
com a Administração Pública. É procedimento que se assemelha 
sobremaneira com o processo penal, sendo imprescindível a 
ampla observância dos direitos e garantias individuais daquele que 
poderá ser sancionado pela Administração. Esse é o entendimento 
pacificado no STJ quando estabelece, textualmente (grifamos):

[...] à atividade sancionatória ou disciplinar da 
Administração Pública se aplicam os princípios, garantias e 
normas que regem o processo penal comum, em respeito 
aos valores de proteção e defesa das liberdades individuais 
e da dignidade da pessoa humana, que se plasmaram no 
campo daquela disciplina [...]
(RMS 24559/PR, Dj 01.02.2010)

7.3. Sendo assim, efetivamente deve o administrador observar 
primeiramente as espécies de sanções legalmente tipificadas 
ou previstas, bem como a prévia previsão editalícia de aplicação 
das várias espécies de sanções administrativas em razão de 
condutas inadequadas concretas dos particulares contratados; 
em seguida, há de se ponderar tal e/ou qual sanção(ões) cabe(m) 
ao caso concreto, mediante competente processo administrativo 
em que seja absolutamente preservado direito fundamental ao 
contraditório e à ampla defesa.

7.4. Nesse sentido, aduz-se à colação, in verbis:

Então, o instrumento jurídico fundamental para elaboração 
de uma teoria quanto às sanções atinentes à contratação 
administrativa reside na proporcionalidade. Isso significa 
que, tendo a Lei previsto um elenco de quatro sanções, 
dotadas de diverso grau de severidade, impõe-se adequar 
as sanções mais graves às condutas mais reprováveis. A 
reprovabilidade da conduta traduzir-se-á na aplicação 
de sanção proporcionada e correspondente. (JUSTEN 
FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. São Paulo: Dialética, 2009, p. 849).

7.5. O primeiro princípio fundamental a ser analisado é o da 
tipicidade, ou seja, aquele que apregoa que sempre deve haver 
prévia cominação legal da sanção a ser aplicada. Neste caso, há que 
destacar as regras legais fixadas nos arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93, 
como também no art. 7º, da Lei 10.520/02.

7.6. No entanto, a tipicidade no campo das sanções administrativas 

é, em certa medida, diferenciada. Isto é, a lei não fixa as condutas 
e suas respectivas sanções, como sempre o faz na seara penal. 
Diferenciação perfeitamente compreensível e pacificamente 
aceita na doutrina e jurisprudência pátrias, visto que seria 
impossível precisar todas as condutas que podem representar 
inadimplementos contratuais, mercê das inúmeras espécies 
de objetos que podem ser contratados por meio dos contratos 
administrativos.

7.7. Bem por isso, exige-se que o edital da licitação, ou da dispensa, 
e o Termo de Referência contenham regras claras e objetivas com 
a especificação das condutas ilícitas passíveis de sancionamento e 
suas respectivas sanções em tese. Aliás, é exatamente isso que se 
verifica nas regras ínsitas no contrato.

7.8. Com efeito, a conduta da empresa pode ser tipificada na 
alínea “k” do parágrafo quarto da cláusula nona, de 10% do valor 
da parte inadimplida do item 32 no valor de R$  6.839,96 (seis 
mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos),                                                                                                                                       
totalizando a multa no valor de R$ 683,99 (seiscentos e oitenta e 
três reais e noventa e nove centavos).

7.9 Aqui impõe destacar que efetivamente o instrumento jurídico 
fundamental para elaboração de uma teoria quanto às sanções 
atinentes à contratação administrativa reside na proporcionalidade. 
Jamais há qualquer fundamento na existência de uma pretensa 
hierarquia entre as espécies de sanções previstas na legislação. 
Isto é, invariavelmente uma sanção administrativa apenas será 
legítima se garantida uma medida de proporcionalidade entre 
conduta ilícita (inclusive considerando o dano e as circunstâncias 
de culpabilidade do caso) e a reprimenda sancionatória.

7.10. Como conduta e dano já foram destacados anteriormente, 
importa analisar a gradação da culpabilidade do Particular 
inadimplente para fins de definição proporcional ou ponderada 
das penalidades aplicáveis. À luz da doutrina especializada, pode-
se graduar a culpa de leve a gravíssima, obviamente cabendo a 
sanções mais brandas às situações de culpas leve, e mais severas 
às gravíssimas. Neste caso, conforme parâmetros objetivos 
previamente pactuados, a culpa fora classificada como de natureza 
média, até porque não houve comunicação prévia do eventual 
bloqueio.

7.11. Contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram que 
o Particular, com o descumprimento da obrigação, insidio na multa 
compensatória, que totaliza o montante de R$ 683,99 (seiscentos 
e oitenta e três reais e noventa e nove centavos).

8. DOS EFEITOS DAS SANÇÕES:

EM FACE DO EXPOSTO, baseada nos princípios da indisponibilidade 
do interesse público, da especificação e da proporcionalidade, e 
considerando, sobretudo, o baixo grau de dano acarretado pela 
conduta do Particular e seu grau culpabilidade, a Gestora do 
Contrato, com fundamento na atribuição delegada por meio do 
art. 1º, VI, do Decreto nº 3618/2020, DECIDE:

a) Aplicar multa da conduta tipificada na alínea “k” do 
parágrafo quarto da cláusula nona, de 10% do valor da parte 
inadimplida do item 32 no valor de R$  6.839,96 (seis mil 
oitocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos),                                                                                                                                       
 totalizando a multa no valor de R$ 683,99 (seiscentos e oitenta e 
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três reais e noventa e nove centavos), devendo ser gerada DUAM 
para fins de recolhimento, com prazo de vencimento de 30 (trinta) 
dias, ressaltando que o não pagamento no prazo fixado ensejará 
na atualização monetária, a contar desta decisão, e a solicitação 
da inscrição do débito na Dívida Ativa do Município, para fins de 
execução fiscal;

b) Em razão dos transtornos ocasionados nos prédios públicos pela 
falta os produtos essenciais DECIDO também, pela rescisão parcial 
do contrato, especialmente quanto ao item 32 - PAPEL HIGIÊNICO 
- PCT. C/ 4 ROLOS.

c) Cientificar o particular para eventual exercício do direito de 
recurso, nos termos do art. 109, I, alínea “f”, da Lei 8.666/93, 
imediatamente após a decisão do feito; e,

d) Publicar extrato da decisão no Diário Oficial do Município, como 
também do registro da sanção aplicada, após o trânsito em julgado.

 Jataí, 19 de março de 2020.

WILLIAN ALVES DA SILVA
Gestor contratual

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 21

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
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 
elétricos, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social.

CONSIDERANDO que a empresa JVL MATERIAIS ELÉTRICOS 
E HIDRÁULICOS LTDA - EPP, 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 a solicitação materiais elétricos para manutenção 
na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. A Secretaria 
de Obras foi acionada para fazer a avaliação e levantamento da 

necessidade de manutenção, pois a fiação e antiga e inadequada, 
sendo necessário a troca por uma fiação e tomadas que adequam 
aos novos aparelhos utilizados atualmente, aquisição está 
registrada no processo administrativo nº 9.501/2020

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação contratar empresa 
especializada no fornecimento de materiais elétricos, para atender 
o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa JVL MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, 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$ 2.494,90 (dois mil, quatrocentos e noventa e quatro 
reais e noventa centavos). Conforme segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de 
Fornecimento: 

1525/2020
Nº TCTF

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

1

JVL MATERIAIS 
ELETRICOS E 

HIDRAULICOS 
LTDA - EPP

 37.588.878/0001-
08

    

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

JVL MATERIAIS ELETRICOS E 
HIDRAULICOS LTDA - EPP

VALOR UNIT VALOR 
TOTAL

1 100,00 MT FIO PARALELO 2X25MM R$ 3,75 R$ 375,00

2 10,00 UN PINO MACHO 2P T 20A R$ 9,50 R$ 95,00

3 10,00 UN Pino femea R$ 6,00 R$ 60,00

4 25,00 UN LINHA E CAIXA SOBREPOR R$ 2,50 R$ 62,50

5 10,00 PÇ LINHA E TOMADA R$ 9,50 R$ 95,00

6 10,00 PÇ LINHA E TOMADA R$ 8,50 R$ 85,00

7 10,00 UN PLACA CEGA R$ 3,00 R$ 30,00

8 200,00 MT CABO FLEXIVEL 750V 
1X2,5MM AZUL R$ 1,25 R$ 250,00

9 200,00 MT CABO FLEXIVEL 750V 
1X2,5 MM VERMELHO R$ 1,25 R$ 250,00

10 50,00 MT CABO FLEXIVEL 750V 
1X6.0MM AZUL R$ 3,15 R$ 157,50

11 50,00 MT CABO FLEXIVEL 750V 
1X6.0MM PRETO R$ 3,15 R$ 157,50

12 20,00 PÇ ARTIS-TOMADA 2P R$ 4,57 R$ 91,40

13 10,00 UN ARTIS CONJUGADO 1 
ALAV. SIMP. 2P+T R$ 7,20 R$ 72,00

14 20,00 UN LAMPADA LED TUBULAR 
20.5W T8 6.500K 120CM R$ 19,00 R$ 380,00

15 30,00 UN LAMPADA LED TKL 60 9W 
6500K R$ 7,50 R$ 225,00

16 20,00 UNIDA LINHA E CANALETA R$ 5,45 R$ 109,00

VALOR TOTAL R$ 
2.494,90

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

Jataí, 17 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda
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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 03

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOS, 
DISCOS DE CORTE E RODA C/ PNEU PARA CARRINHO DE 
MÃO.”

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 eletrodos, 
discos de corte e roda c/ pneu para carrinho de mão, por meio da 
Fundo Municipal do Meio Ambiente.

CONSIDERANDO que a empresa SOLUFLEX – SOLUÇÃO EM 
FLEXIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.333.355/0001-77 
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 materiais que serão utilizados 
para reconstrução da ponte na mata do Açude, uma área de 
preservação permanente. Por meio dessa compras poderemos 
realizar a reforma com a Equipe da própria Secretaria, atenuando 
dessa forma os custos da obra e assim desenvolvermos os projetos 
de educação e Conscientização Ambiental, aquisição está registrada 
no processo administrativo nº 7.260/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratar 
empresa especializada no fornecimento de eletrodos, discos de 
corte e roda c/ pneu para carrinho de mão, para atender a Fundo 
Municipal do Meio Ambiente.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa SOLUFLEX – SOLUÇÃO EM FLEXIVEIS LTDA, com endereço 
na Avenida Goiás, nº 2.775, Setor Jardim Rio Claro, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 776,47 (setecentos e setenta e seis reais 
e quarenta e sete centavos). Conforme segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1197/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R CPF/CNPJ

1
SOLUFLEX - 

SOLUCAO EM 
FLEXIVEIS LTDA

 09.333.355/0001-
77

  
       

ITEM QUANT UND
ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

SOLUFLEX - SOLUCAO EM 
FLEXIVEIS LTDA

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 100,00 UN DISCO DE CORTE R$ 2,90 R$ 290,00

2 5,00 UN DISCO DE 
DESBASTE 4 1/2" R$ 3,60 R$ 18,00

3 15,00 PÇ ELETRODO OK-
46 2,5 R$ 16,05 R$ 240,75

4 8,00 UN RODA 8" R$ 38,00 R$ 304,00

DESCONTOS R$ 76,28

VALOR TOTAL R$ 776,47

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

SOLUFLEX - SOLUCAO EM FLEXIVEIS LTDA R$ 852,75

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

Jataí, 04 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 32

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO 
DIGITAL.”

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 emissão de 
certificado digital, por meio do Secretaria Municipal de Educação.

CONSIDERANDO que a empresa ELINEIA PATRICIA BATISTA 
REZENDE, inscrita no CNPJ sob o nº 32.534.583/0001-27 
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 aquisição de certificado digital para o FUNDEB 
é de muita importância para acompanhar a situação junto a 
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Receita Federal. Além de realizar a prestação de contas no DCTF 
(Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais). Viabilizar 
a autenticação em sistemas públicos, assinaturas de documentos 
digitais da Educação, ainda vale ressaltar que o certificado deixa 
todas as transações mais seguras diminuindo o risco de fraude, 
aquisição está registrada no processo administrativo nº 8.666/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no serviço de emissão de certificado digital, 
por meio do Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ELINEIA PATRICIA BATISTA REZENDE, com endereço na 
Rua Joaquim Caetano, n° 1.495, Setor Samuel Graham, Jataí-GO, 
nos termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais). 
Conforme segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1292/2020 Nº TCTF

Nº F O R N E C E 
D O R CPF/CNPJ

1
ELINEIA PATRICIA 

BATISTA DE 
REZENDE

 32.534.583/0001-
27

  
       

ITEM QUANT UND
ESPECIFICAÇÕES 
DE PRODUTOS/

SERVIÇOS

ELINEIA PATRICIA BATISTA DE 
REZENDE

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 SV CERTIFICADO 
DIGITAL R$ 235,00 R$ 235,00

VALOR TOTAL R$ 235,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

ELINEIA PATRICIA BATISTA DE REZENDE R$ 235,00

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

Jataí, 06 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 37

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HD SATA 3TB CACHE 
64MB.”

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 HD SATA 
3TB CACHE 64 MB, por meio Superintendência Municipal de 
Comunicação.

CONSIDERANDO que a empresa TECNO COM INFORMATICA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.049.744/0001-87 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 aquisição de 1 (um) HD para a Superintendência 
Municipal de Comunicação, se deve ao fato da mesma utilizar 
muito espaço no armazenamento de documentos, fotos, vídeos e 
materiais para produção gráfica e digital. Os arquivos brutos são 
armazenados no servidor sendo que o mesmo encontra-se com 
a capacidade máxima esgotado, sendo necessário arquivamento 
em outra fonte de armazenamento, aquisição está registrada no 
processo administrativo nº 5.015/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de HD SATA 3TB CACHE 64 
MB, por meio Superintendência Municipal de Comunicação.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa TECNO COM INFORMATICA, com endereço na Avenida 
Dorival de Carvalho, n° 408, Centro, Jataí-GO, nos termos da 
proposta de fornecimento apresentado pela mesma, com um valor 
total de R$ 679,00 (seiscentos e setenta e nove reais). Conforme 
segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1321/2020 Nº TCTF

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

1
TECNO COM 

INFORMATICA 
LTDA

 06.049.744/0001-
87 (64)3631-2345 0

    

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

TECNO COM INFORMATICA LTDA

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 1,00 UN
HD SEAGATE 

BARRACUDA 3.0TB 
7200PM 64MB

R$ 679,00 R$ 679,00

VALOR TOTAL R$ 679,00

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

TECNO COM INFORMATICA LTDA R$ 679,00
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Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.

Jataí, 10 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

_____________________________________________________

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA

DISPENSA Nº: 35

“DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES 
PRONTOS.”

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 lanches 
prontos, por meio do Gabinete do Prefeito.

CONSIDERANDO que a empresa ULISSES CASTRO LIMA ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 07.599.703/0001-27 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 solicitação de produtos para atender as 
necessidades do Gabinete do Prefeito, no fornecimento de lanches 
prontos para eventos, reuniões, recebimento de autoridades 
dentre outros, aquisição está registrada no processo administrativo 
nº 7.508/2020;

DECLARA:

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para contratação de 
empresa especializada no fornecimento de lanches prontos, por 
meio do Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da 
Empresa ULISSES CASTRO LIMA ME, com endereço na Rua 
Benjamim Constant, n° 1.874, Bairro Santa Maria, Jataí-GO, nos 
termos da proposta de fornecimento apresentado pela mesma, 
com um valor total de R$ 623,93 (seiscentos e vinte três reais e 
noventa e três centavos). Conforme segue:

Data: 
Critério de 

Julgamento: Preço 
global

Ordem de Fornecimento: 1238/2020 Nº TCTF

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

1 ULISSES CASTRO 
LIMA ME

 07.599.703/0001-
27

    
       

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÕES DE 
PRODUTOS/SERVIÇOS

ULISSES CASTRO LIMA ME

VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 3,12 KG PÃO DE QUEIJO R$ 28,90 R$ 90,17

2 6,10 KG ENROLADINHO DE 
SALSICHA R$ 30,80 R$ 187,88

3 3,50 KG ENROLADINHO DE 
QUEIJO R$ 30,80 R$ 107,80

4 200,00 UN COXINHA R$ 0,88 R$ 176,00

5 4,17 KG PÂO FRANCÊS 50GR R$ 14,90 R$ 62,09

VALOR TOTAL R$ 623,94

EMPRESA COM MENOR VALOR

EMPRESA VALOR TOTAL

ULISSES CASTRO LIMA ME R$ 623,94

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

Jataí, 09 de março de 2020.

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

Roberto Augusto Lobato 
Secretário da Fazenda

DECRETO nº 3656/2020, de 17 de fevereiro de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor WILLIAN ALVES DA SILVA, que 
exerce o cargo de Gerente de Almoxarifado, para exercer a função 
de Gestor do Contrato nº 049/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO Nº 012/2020, tem por finalidade a 
contratação de empresa do ramo para fornecimento de materiais 
de limpeza e higiene, alimentos, descartáveis e gás GLP P13, 
visando atender as necessidades do Centro Administrativo, 
secretarias e superintendências da Prefeitura Municipal de Jataí, 
conforme quantitativos e especificações descritas no Termo 
Referencial. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
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28/03/2018 :

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

fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
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 3656 do dia 17/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 17 de fevereiro de 
2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3656/2020, de 17 de fevereiro de 2020.

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

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

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado o servidor WILLIAN ALVES DA SILVA, que 
exerce o cargo de Gerente de Almoxarifado, para exercer a função 
de Gestor do Contrato nº 049/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO Nº 012/2020, tem por finalidade a 
contratação de empresa do ramo para fornecimento de materiais 
de limpeza e higiene, alimentos, descartáveis e gás GLP P13, 
visando atender as necessidades do Centro Administrativo, 
secretarias e superintendências da Prefeitura Municipal de Jataí, 
conforme quantitativos e especificações descritas no Termo 
Referencial. Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no 
ajuste e trazer benefícios e economia para o Município, bem com 
zelar pela fiel observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as 
orientações quanto às funções que deverão ser desempenhadas 
pelos gestores, conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 
28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;

VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
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 
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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 3656 do dia 17/02/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3676/2020, de 10 de março 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, inscrita(o) no CPF sob o nº 940.743.211-49, que exerce 
o cargo de Diretora de Esporte e Lazer, para exercer a função 
de Gestora dos Contratos nº 063/2020; 064/2020; 065/2020; 
066/2020; 067/2020 e 068/2020; consequência da modalidade de 
licitação tipo DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 05/2020, tem como objeto 
a contratação de serviços para realização do 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 
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 
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prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

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

Artigo 3º - Fica delegado ao gestor do contrato, a aplicação das 
penalidades previstas com contrato, bem como das sanções 

previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Este Decreto n° 3676 do dia 10/03/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 10 de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3677/2020, de 10 de março 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 FELIPE GRECOV GARCIA, 
inscrita(o) no CPF sob o nº 044.806.341-77, que exerce o cargo 
de Assessor Executivo do Procon, para exercer a função de 
Gestor do Contrato nº 001/2020 - PROCON; consequência da 
modalidade de licitação tipo INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 
03/2020, tem como objeto a contratação do Jurista Sr. MARCOS 
VERVLOET DESSAUNE para realizar palestra na I SEMACON (1º 
semana do consumidor) sob o tema “Teoria do Desvio Produtivo 
do Consumidor”, que deverá ocorrer no dia 10 de março de 2020, 
as 19 horas, no auditório do SESC, localizado na Avenida Deputado 
Manoel da Costa Lima, nº 2.034, Vila Santa Maria, CEP: 75.800-131, 
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 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
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contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 

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

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

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3677 do dia 10/03/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 10 de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3678/2020, de 12 de março 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 a servidora FRANCIELLE BELO DE FREITAS 
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BARBOSA, que exerce o cargo de Diretora de Esportes e Lazer, 
para exercer a função de Gestora dos Contratos nº 30/2020 e 
31/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
Nº 007/2020, tem como obejto a Contratação de Serviços para 
realização dos Circuito de Corrida de Rua das Águas Termais 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 
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 
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previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º da Lei 
Federal 10.520/2002, ficando os recursos contra as penalidades e 
sanções submetidos aos moldes do Artigo 109 da Lei de Licitações 
e Contratos.

Artigo 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente do Decreto nº 3624, de 17 de janeiro de 2020.

Artigo 5º - Este Decreto n° 3678 do dia 12/03/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 12 de março 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO nº 3679/2020, de 13 de março 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 SEBASTIÃO DIVINO ALVES DO 
NASCIMENTO, inscrita(o) no CPF sob o nº 170.758.901-15, que 
exerce o cargo de Gerente de Manutenção de Praças e Jardins, 
para exercer a função de Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
008/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
nº 043/2020, tem como objeto a a compra, através do Sistema de 
Registro de Preço, para aquisição futura de materiais de consumo 
e ferramentas diversas para os Departamentos de Pintura de 
Meio Fio, Equipe de Reparos, Memorial Municipal, Eletricistas 
(Manutenção em prédios públicos), Serviços Gerais, Parques e 
Jardins, Limpeza e Manutenção de Bueiros e Canaletas executarem 
os serviços atribuídos a cada departamento com excelência e 
eficiência. 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 
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dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

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

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3679 do dia 13/03/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 13 de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO n.º 3681/2020, de 16 de março 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 SEBASTIÃO DIVINO ALVES DO 
NASCIMENTO, inscrita(o) no CPF sob o nº 170.758.901-15, que 
exerce o cargo de Gerente de Manutenção de Praças e Jardins, 
para exercer a função de Gestor da Ata de Registro de Preços nº 
009/2020; consequência da modalidade de licitação tipo PREGÃO 
nº 044/2020, tem como objeto a compra, através do Sistema 
de Registro de Preço, para aquisição futura de Equipamentos de 
Proteção Individual (E.P.I.s) para os servidores dos Departamentos 
de Pintura de Meio Fio, Equipe de Reparos, Memorial Municipal, 
Eletricistas (Manutenção em prédios públicos), Serviços Gerais, 
Parques e Jardins, Limpeza e Manutenção de Bueiros. 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 
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76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
de contratação, especialmente o edital completo, o plano 
de trabalho, o termo de referência e o termo de contrato;
XI – buscar orientações técnicas e/ou jurídicas aos órgãos 
municipais competentes, em caso de dúvidas ou de 
omissões, de forma tempestiva e eficaz, para se evitar 
prejuízos ao Erário e à municipalidade;
XII – tomar todas as providências que forem necessárias ao 
bom andamento do contrato, de forma escrita;
XIII – estar atento aos prazos e vigências, de conformidade 
com o contrato, com os aditivos e apostilamentos, com as 
garantias oferecidas pelo Contratado e com o cronograma 
geral da obra ou do serviço;
XIV – reportar-se ao preposto ou responsável direto pelo 
serviço ou obra, sempre que tiver de tomar providências ou 
fiscalizar a execução contratual in loco;
XV – observar sistematicamente e atentamente a qualidade 
dos serviços ou da obra;
XVI – registrar em atas toda e qualquer reunião com 
representantes ou prepostos do Contratado;
XVII – exigir do contratado, quando se tratar de contratos 
que envolvam mão de obra, ao receber a nota fiscal, que esta 
esteja acompanhada de cópias dos seguintes documentos:
a) folha de pagamento dos empregados individualizada;
b) guia do FGTS acompanhada da Relação Empregado X 
Tomador – GFIP/SEFIPF;
c) recibo de pagamento da guia do FGTS.
XVIII – sempre que possível, em razão de suas atribuições, 
é recomendável ao Gestor do contrato acompanhar a 
sessão de licitação cujo objeto integrará futuro contrato 
de sua responsabilidade, a fim de esclarecer qualquer 
dúvida técnica ou relacionada ao objeto em licitação, bem 
como procurar sanar, perante a Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro, qualquer dúvida sua que potencialmente poderá 
afetar a execução do objeto contratual;
XIX – quando da participação da sessão pública de licitação, 
conforme recomendado no inciso XVIII deste artigo, o 
Gestor do contrato, em tendo conhecimento fático de 
impedimentos legais constantes do 84 da Lei Orgânica 
Municipal de Jataí, em relação a qualquer dos licitantes, 
deverá alertar o Presidente da Comissão de Licitação ou o 
Pregoeiro a respeito;
XX - auxiliar a Unidade de Licitação, no que tange 
a seus conhecimentos técnicos, nas respostas aos 
questionamentos, impugnações e recursos;
XXI - informar à unidade de programação orçamentária e 
financeira, até 15 de dezembro de cada ano, as obrigações 
financeiras não liquidadas no exercício, visando à obtenção 
de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de 
empenho à conta de
restos a pagar; 
XXII - encaminhar à unidade de programação orçamentária 
e financeira até o mês de novembro de cada exercício os 
pedidos de emissão de empenhos para os contratos ainda 
em vigor no exercício seguinte.

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

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

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

Artigo 4º - Este Decreto n° 3681 do dia 16/03/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, aos 16 de março de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

DECRETO Nº. 3.686, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

“Altera o Decreto nº 3.685 de 18 de março de 2020, e dá 
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JATAÍ, Estado de Goiás, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem o inciso IV do art. 60 da Lei 
Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde, em 30 
de janeiro de 2020, declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância internacional em decorrência da infecção humana 
pelo novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO as determinações expressas nos Decretos nº 
9.633 de 13 de março de 2020, 9.634 de 17 de março de 2020 e 
9.637 de 17 de março de 2020, do Governo do Estado de Goiás; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença 
Coronavírus no Município. 

DECRETA: 

Art. 1º. Altera o Art. 9º do Decreto 3.685 de 18 de março de 2020, 
passando a vigorar com as seguintes alterações. 

“Art. 9º. [...]

§1º. [...]

[...]

III – Servidoras gravidas ou lactantes; 
IV – Servidores com filhos em idade escolar de até 05 (cinco) anos 
de idade, que exijam cuidados especiais, e cuja unidade de ensino 
tenha suspendido as atividades escolares; 
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V – Servidores diabéticos; 

[...]

§ 3º. Aos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde 
ou Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, 
deverão ser adotadas medidas para sua permanência no exercício 
de suas atividades, a fim de que não haja prejuízo na prestação dos 
serviços à população; ”

Art. 2º. Altera o Art. 12 do Decreto 3.685 de 18 de março de 2020, 
passando a vigorar com as seguintes alterações. 

“Art. 12. ...

[...]

IV- todas as atividades em shopping centers e nos estabelecimentos 
situados em galerias;
V -  Revogado
VI- Revogado

§ 1º. Fica suspenso todas atividades do comércio e/ou instituições 
em geral no período compreendido entre os dias 21 e 29 de março 
de 2020, 

§ 2º. Excetuam-se os seguintes estabelecimentos: 
I - Médicos hospitalares;
II - Laboratórios de análises clínicas;
III – Odontológicos, públicos ou privados, apenas para atendimentos 
de urgências e emergências;
IV - Farmacêuticos;
V – Psicológicos;
VI - Clínicas de fisioterapia;
VII – Vacinação; 
VIII - Veterinária (estas em regime de plantão);
IX - Distribuidoras e revendedoras de gás;
X - Postos de combustíveis;
XI – Supermercados, mercearias, açougues, frutarias, padarias e 
congêneres;
XII – Restaurantes, pit-dogs, lanchonetes, apenas para serviços de 
entrega (delivery) ou para entrega no próprio estabelecimento; 
XIII - Atividades comerciais e prestação de serviços relacionadas 
à construção civil e à cadeia de produção rural, tais como lojas 
de peças, máquinas e implementos agrícolas, oficinas mecânicas, 
entre outros poderão funcionar em regime de plantão, e desde 
que por atendimento telefônico ou por meios eletrônicos, vedado 
o atendimento presencial, salvo para a retirada e entrega de 
mercadorias. 

§ 3º. As empresas que funcionarem em regime de plantão deverão 
permanecer com as portas fechadas com anúncios afixados em 
local visível com informações acerca do número e e-mail de contato. 

§ 4º. Os escritórios de contabilidade, advocacia e congêneres 
deverão adotar, preferencialmente o regime de teletrabalho e, 
caso não seja possível deverão observar distância mínima entre 
seus colaboradores de 02 (dois) metros entre um e outro, vedado o 
atendimento presencial. 

§ 5º. Os bares e restaurantes instalados em estabelecimentos de 
hospedagem, para atendimento exclusivo dos hóspedes, deverão 

observar, na organização de suas mesas, a distância mínima de 02 
(dois) metros entre elas.

§ 6º. Recomenda-se aos supermercados, mercearias, açougues, 
frutarias, padarias e congêneres, adotarem medidas que evitem 
aglomerações em seus estabelecimentos.

§ 7º.  Recomenda-se às funerárias, adotarem medidas que evitem 
aglomerações nos velórios.

§ 8º. Suspende pelo prazo de 15 (quinze) dias, a realização de festas 
familiares, de atividades esportivas coletivas, e ainda, atividades 
que importem em aglomeração de pessoas em ambientes fechados.

§ 9º. Determinar às instituições religiosas, suspensão de seus 
eventos, cultos e/ou missas, pelo prazo de 15 (quinze) dias. ”

Art. 3º.  Insere o Art. 12 – A ao Decreto 3.685 de 18 de março de 
2020: 

“Art. 12 – A. Ficam suspensos todas as atividades comerciais do 
Terminal Rodoviário do Município de Jataí-GO, com exceção das 
áreas de embarque e desembarque. 

Parágrafo Único. As empresas deverão realizar as vendas de 
passagens apenas nas plataformas digitais. 

Art. 4º.  Insere o Art. 12 – B ao Decreto 3.685 de 18 de março de 
2020: 

Art. 12 – B. Ficam suspensos os serviços nas repartições públicas 
do Município de Jataí, entre os dias 20 a 29 de março de 2020.

§ 1º. O “caput” deste artigo não se aplica às atividades da área da 
saúde, limpeza urbana e segurança pública.

§ 2º.  O “caput” deste artigo também não se aplica a todos os 
serviços de fiscalização do Município, para que haja o efetivo 
cumprimento do presente Decreto. ”

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Jataí, no Centro Administrativo, 
aos 19 dias do mês de março do ano de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal 
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Superintendência de Comunicação


