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PORTARIA SGP Nº. 306.                                JATAÍ, 22 DE ABRIL 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 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;

CONSIDERANDO que o inciso IX do artigo 3º da Lei nº. 
1.400/90 estabelece que o cargo em comissão é o que se 
admite provimento em caráter transitório, destinado às 
funções de confiança;

CONSIDERANDO o inciso II do artigo 14 da Lei nº. 1.400/90 
que determina que os cargos de provimento em comissão 
são de livre nomeação e exoneração;

CONSIDERANDO o artigo 1º do Decreto Estadual nº. 9.653, 
de 19 de abril de 2020, que reafirma o estado de situação 
de emergência na saúde pública no Estado de Goiás;

CONSIDERANDO o artigo 12 do Decreto Municipal nº. 
3.713, de 19 de abril de 2020, o qual determinou o uso 
massivo de máscaras de proteção;

CONSIDERANDO que para promover o enfrentamento da 
pandemia do COVID-19 há a necessidade de admissão de 
pessoal para a produção de máscaras de proteção para 
salvaguardar da saúde pública municipal;

CONSIDERANDO a preservação do bem estar da população 
do Município frente a pandemia do COVID-19;

RESOLVE:

I – NOMEAR os servidores abaixo relacionados, nos 
respectivos cargos de provimento em comissão que se 
especifica, 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.

EDNA FRANCO 
DE LIMA

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA
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PÁG. 01

EUNICE 
DORNA DOS 

SANTOS

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

HENRIQUE 
PIRES 

CARVALHO

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA 

PÚBLICA

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

JÉSSICA LIMA 
RODRIGUES

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

JOÃO VITOR 
DIAS LEMES

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

JOYCE 
FRANCELINO 

SILVA

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

LÁZARA 
BIANCA 

OLIVEIRA 
SOUSA

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

LUCIANA 
LEMES DOS 

SANTOS

COORDENADOR DE 
SERVIÇOS GERAIS

CA-3 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E CIDADANIA

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 01 de abril de 2020, revogadas as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 310.                               JATAÍ, 24 DE ABRIL DE 2020.

“Exonera e 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 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, o servidor ANEMAR DE OLIVEIRA 
SANTOS do cargo de provimento em comissão de 
COORDENADOR DE OBRAS NO CAMPO, Símbolo CDS-4, 
declarando-se, em consequência, a vacância do respectivo 
cargo para novo provimento em comissão.
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II – DETERMINAR que os efeitos exoneratórios desta 
Portaria retroajam a 06 de abril de 2020.

III – NOMEAR o servidor ANEMAR DE OLIVEIRA SANTOS no 
cargo de provimento em comissão de ASSESSOR EXECUTIVO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, Símbolo CDS-3, passando o mesmo a desempenhar 
todas as funções correlatas ao cargo pelo qual foi nomeado, 
lotando-o na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural.

IV - DETERMINAR que os efeitos nomeatórios desta Portaria 
retroajam a 07 de abril de 2020.

V - DETERMINAR que sejam implementadas as disposições 
aqui dispostas pela Superintendência de Gestão de Pessoas.

VI - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________
PORTARIA SGP Nº. 311.                                JATAÍ, 24 DE ABRIL DE 2020.

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

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

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

RESOLVE

I – EXONERAR, a pedido, a servidora MARIA INÊS VILELA 
PRADO ASSIS do cargo de provimento em comissão de 
ENCARREGADO DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E AO IDOSO, 
Símbolo CA-3, passando a mesma 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 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01/04/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

PORTARIA SGP Nº. 312.                                JATAÍ, 27 DE ABRIL DE 2020.

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

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 Ordinária 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 Ordinária 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 Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

CONSIDERANDO que o cargo de provimento em comissão 
é precário e de livre nomeação e exoneração, não havendo 
direito a sua manutenção, tal qual previsto no inciso IX do 
artigo 3º da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90;

RESOLVE

I – EXONERAR, ex officio, os servidores constantes na 
relação abaixo grafada, de seus respectivos cargos:

NOME CARGO SÍMBOLO
LUZIENE 

RODRIGUES 
BATISTA

ENCARREGADO 
DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA 
HOSPITALAR

CA-3

VANESSA SILVA DE 
SOUZA

ASSESSOR 
ADMINISTRATIVO 

DA SECRETARIA DA 
SAÚDE

CA-1

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 SGP nº 312/2020 entre 
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 01.04.2020, revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 313.                                JATAÍ, 27 DE ABRIL DE 2020.

“Concede licença-prêmio à servidora que se nomina e dá outras 
providências”.
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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. 12.889/20;

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  MILTA 
MAGALHÃES DA SILVA pelo prazo de 03 (três) meses, 
iniciando-se no dia 01 de maio de 2020 e se encerrando 
na data de 29 de julho 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 01.05.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 314.                                 JATAÍ, 27 DE ABRIL DE 2020.

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

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

CONSIDERANDO os requerimentos formulados pelos 
Servidores e contidos nos Procedimentos Administrativos 
abaixo mencionados;

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

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 
222 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a 
existência da conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio aos servidores abaixo 
nominados, pelo prazo de 03 (três) meses, iniciando-se no 
dia 01 de maio de 2020 e se encerrando na data de 29 de 
julho 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, quais sejam:

Nº Proc. Nome Cargo
45078/19 ALZIRO ZARUR DE 

ASSIS
EXECUTOR 

ADMINISTRATIVO 
IV

3451/20 ANDERÇO CABRAL 
DE ASSIS

EXECUTOR 
ADMINISTRATIVO 

IV
8624/20 MARIA DELVITA DA 

CONCEIÇÃO
GARI

6061/20 SANDOVAL 
FERREIRA

MESTRE-DE-OBRAS

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício o 
tempo de afastamento dos Servidores, isto apenas para os 
fins de não geração de vacância ou abandono de cargo. 

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

IV - Esta Portaria SGP nº 314/2020 entrará em vigor na data 
de sua publicação, surtindo efeitos a partir de 01.05.2020, 
revogando-se as disposições em contrário.
     

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 315.                                JATAÍ, 27 DE ABRIL DE 2020.

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

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

CONSIDERANDO os requerimentos formulados pelos 
Servidores e contidos nos Procedimentos Administrativos 
abaixo mencionados;

CONSIDERANDO o preenchimento de todos os requisitos 
legais e as autorizações emanadas de todas as autoridades 
legalmente competentes para a concessão da licença-
prêmio;
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CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 
222 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a 
existência da conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio aos servidores abaixo 
nominados, pelo prazo de 06 (seis) meses, iniciando-se no 
dia 01 de maio de 2020 e se encerrando na data de 27 de 
outubro 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, quais sejam:

Nº Proc. Nome Cargo
7245/20 CALMIRES SILVA 

CHAVES
AGENTE DE 

SERVIÇOS DE 
HIGIENE E 

ALIMENTAÇÃO
5628/20 LUCE JAINE MELO 

SILVA
AGENTE 

COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE

II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da Lei 
Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício o 
tempo de afastamento dos Servidores, isto apenas para os 
fins de não geração de vacância ou abandono de cargo. 

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

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 01.05.2020, revogando-se as 
disposições em contrário.
     

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 316.                        JATAÍ, 27 DE ABRIL 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. 7.246/20;

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 à servidora IDENY DAS GRACAS 
LIMA ALVES pelo prazo de 09 (nove) meses, iniciando-se no 
dia 01 de maio de 2020 e se encerrando na data de 25 de 
janeiro de 2021, 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 da Servidora, isto apenas para os 
fins de não geração de vacância ou abandono de cargo. 

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

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 01/05/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.
     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 317.                        JATAÍ, 27 DE ABRIL 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. 9.380/20;

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 à servidora LEOZITA FERREIRA 
DA SILVA pelo prazo de 18 (dezoito) meses, iniciando-se no 
dia 01 de maio de 2020 e se encerrando na data de 22 de 
outubro de 2021, 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.
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II – RECONHECER, nos termos do inciso X do artigo 32 da 
Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, como efetivo exercício 
o tempo de afastamento da Servidora, isto apenas para os 
fins de não geração de vacância ou abandono de cargo. 

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

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 01/05/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 318.                                JATAÍ, 27 DE ABRIL 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. 11.230/20;

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 GISLAINE ALVES 
FERREIRA pelo prazo de 18 (dezoito) meses, iniciando-se no 
dia 01 de maio de 2020 e se encerrando na data de 22 de 
outubro de 2021, 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 01.05.2020, revogando-se as 

disposições em contrário.  

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 319.                        JATAÍ, 27 DE ABRIL DE 2020.

“Concede licença-prêmio à servidora que se nomina e dá 
outras providências”.

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

CONSIDERANDO o requerimento de licença-prêmio 
formulado pela Servidora e contido no Procedimento 
Administrativo nº. 40.638/19;

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

CONSIDERANDO os termos contidos nos artigos 218 ao 
222 da Lei Ordinária Municipal nº. 1.400/90, bem como a 
existência da conveniência e oportunidade administrativa;

RESOLVE

I – CONCEDER licença-prêmio à servidora CEILA REGINA 
DOS SANTOS pelo prazo de 15 (quinze) meses, iniciando-se 
no dia 01 de maio de 2020 e se encerrando na data de 24 de 
julho de 2021, 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 da Servidora, isto apenas para os 
fins de não geração de vacância ou abandono de cargo. 

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

IV - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos a partir de 01/05/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

     

VINICIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

PORTARIA SGP Nº. 321.                      JATAÍ, 28 DE ABRIL DE 2020.

“Coloca servidora à disposição da 14ª Delegacia Regional 
de Polícia de Jataí do Estado de Goiás”

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

CONSIDERANDO a solicitação contida no Ofício nº. 388, 
de 22 de abril de 2020, do Delegado Regional de Polícia da 
Décima Quarta Delegacia Regional de Polícia, Dr. Henrique 
Wilson Ferreira de Oliveira;
 

RESOLVE:

I – COLOCAR à disposição da Décima Quarta Delegacia 
Regional de Polícia Civil de Jataí a servidora SIMONE MARIA 
MELO, esta pertencente aos quadros funcionais efetivos 
do Município, pelo período de 01 de maio de 2020 a 28 de 
setembro de 2020, com ônus para a origem.

II – DETERMINAR que a Servidora regresse às suas funções 
junto a esta municipalidade no dia imediatamente posterior 
o término do lapso temporal estabelecido no item I desta 
Portaria, salvo eventual prorrogação.

III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
postergando seus efeitos para 01 de maio de 2020, 
revogando-se as disposições em contrário.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

TERMO DE PERDA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

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

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

Veja-se o item mencionado:

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

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

Item 17.3 - O candidato deverá manter atualiza dos seus dados 
cadastrais perante o INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver 
participando do Concurso Público, e perante à Superintendência de 

Gestão de Pessoas (SGP) da PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO 
após a homologação do Concurso Público, desde que aprovado. São 
de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço.

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

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

Perceba as disposições que alicerçam o retro mencionado:

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

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

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

Art. 16 – [...].

[...].

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

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

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

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

Por tal situação, os seguintes candidatos não compareceram 
na forma e tempo fixados nas convocações:
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I – CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO.

a)Gláucia da Silva.

II – CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA.

a)Luciana Ferreira Mendes.

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

Jataí, 07 de abril de 2020.

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

_____________________________________________________

TERMO DE PERDA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

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

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

Veja-se o item mencionado:

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

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

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

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

Noutro lado, o Edital nº. 001/2019 preconiza que o candidato 

aprovado deverá ser convocado por meio de instrumento 
próprio publicado no Diário Oficial do Município e, ainda, 
por carta, com aviso de recebimento (AR), enviada ao 
endereço constante em seu cadastro.

Perceba as disposições que alicerçam o retro mencionado:

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

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

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

Art. 16 – [...].

[...].

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

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

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

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

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

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

a) Milla Torres Alves.

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

Jataí, 28 de abril de 2020.
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VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal

Notificação nº 005018, de 14 de Abril 2020.

Kelcio Junior de Moraes, CPF: 691.027.591-87, proprietário 
(a) do imóvel situado à Rua Av. Uberlândia, s/n, Qd. 28, Lt. 
03, Setor Fabriny, nesta cidade, infringiu a Lei nº 3.066/10 – 
Código de Posturas Municipal, Art.;  9º - Valor da multa   R$ 
: 279,03 – item 7 da tabela do Art. 169. Considerando que 
o (a) contribuinte acima identificado (a), foi procurado (a) 
pelo Departamento de Fiscalização de Limpeza Urbana da 
Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo e pelos Correios, 
e o endereço de cadastro não corresponde ao contribuinte.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, 
segundo o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo 
providencie, em um prazo máximo de 20 dias, contados a 
partir da data da publicação do edital, a limpeza do lote que 
se encontra com mato alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

_____________________________________________________

Notificação nº 005020, de 14 de Abril 2020.

Marineia Ferreira de Moraes, CPF: 843.610.691-15, 
proprietário (a) do imóvel situado à Rua Av. Uberlândia, 
s/n, Qd. 28, Lt. 03, Setor Fabriny, nesta cidade, infringiu a 
Lei nº 3.066/10 – Código de Posturas Municipal, Art.;  9º 
- Valor da multa   R$ : 279,03 – item 7 da tabela do Art. 
169. Considerando que o (a) contribuinte acima identificado 
(a), foi procurado (a) pelo Departamento de Fiscalização 
de Limpeza Urbana da Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo e pelos Correios, e o endereço de cadastro não 
corresponde ao contribuinte.

Fica dessa maneira, notificado o contribuinte acima citado, 
segundo o Art. 25-A da Lei nº 3.066/10, para que o mesmo 
providencie, em um prazo máximo de 20 dias, contados a 
partir da data da publicação do edital, a limpeza do lote que 
se encontra com mato alto.

Felipe Maia Soares
Fiscal de Limpeza Urbana

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ-GO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2020

O Município de Jataí, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
avisar a todos interessados que realizará a licitação na modalidade 
pregão na forma presencial, do tipo menor preço por item visando 

o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS objetivando a contratação de 
empresa especializada em Instalações e Manutenções Gerais de Ar 
Condicionado, em todas as Secretarias, Departamentos e Divisões 
da Prefeitura Municipal de Jataí., conforme quantitativo e demais 
especificações constantes do Edital, disponível para download no 
site da Prefeitura.
Data de abertura: 22/05/2020 - às 08h30min.
Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Jataí – Rua Itarumã, 355 – 
Setor Santa Maria. Jataí/GO.
Site: www.jatai.go.gov.br.
Fone Licitações: (64) 3632-8812

THULIO REIS SOUZA
Pregoeiro

_____________________________________________________

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA
PROCESSO ADM. Nº: 13.904/2020

CONVITE Nº 005/2020

OBJETO: contratação de empresa do ramo, visando à construção 
da Praça do Portal do Sol (parte 2 – serviços complementares).

O Município de Jataí – GO, através da Comissão Permanente de 
Licitação, conforme manifestação da Equipe Técnica da Secretaria 
de Obras e Planejamento Urbano, avisa a todos os interessados 
sobre o resultado da sessão ocorrida no dia 04 de maio de 2020. 

EMPRESAS HABILITADAS

R1 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
22.553.833/0001-12, ME; 
ARKAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.074.377/0001-58, ME;

EMPRESAS HABILITADAS COM RESTRIÇÃO

SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº 22.915.633/0001-62, ME, apresentou Certidão Negativa 
da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante vencida.

EMPRESA INABILITADA

DIOENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 02.050.174/0001-94, EPP, apresentou Comprovante de 
Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia) vencido, e não apresentou 
Contrato Social da empresa.

JULGAMENTO DE PROPOSTA

SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.915.633/0001-62 valor da proposta R$ 50.417,19 
(cinquenta mil quatrocentos e dezessete reais e dezenove centavos)
R1 CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
22.553.833/0001-12, valor da proposta R$ 51.500,77 (cinquenta e 
um mil e quinhentos reais e setenta e sete centavos)
ARKAL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.074.377/0001-58, ME, valor da proposta R$ 50.843,47 
(cinquenta mil oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e sete 
centavos).
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EMPRESA VENCEDORA

SIMÉTRICA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.915.633/0001-62 valor da proposta R$ 50.417,19 
(cinquenta mil quatrocentos e dezessete reais e dezenove 
centavos).

Assim sendo, abre-se prazo de 05 (cinco) dias prorrogável por 
igual período para que a empresa vencedora regularize sua 
documentação, conforme art.43, § 1º da Lei Complementar 123 de 
2006. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no 
§ 1o deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. Maiores informações 
no site da Prefeitura Municipal de Jataí. 

Letícia Franco de O. Silva
Presidente da CPL

S

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

A Superintendência de Licitações e Contratos – Gerência de 
Contratos desta Prefeitura Municipal através deste ato convoca 
publicamente a empresa abaixo descrita para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis comparecer à esta Gerencia de Contratos, com 
a finalidade de assinar seu respectivo Termo de Apostilamento nº 
001/2020. Informa ainda, que o não comparecimento acarretará 
em sanções e medidas cabíveis em lei.

CONTRATADA CNPJ/CPF CONTRATO Nº
COMERCIAL DE 
COMBUSTIVEIS 
VILELÃO LTDA

30.789.081/0001-1 Termo de 
Apostilamento 

001/2020
C: 217/2019

Jataí – GO, 04 de maio de 2020.

ANTONIO MANETTA NETO
Superintendente de Licitações e Contratos 

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 
BARBOSA, inscrita no CPF sob o nº 940.743.211-49,  que exerce 
o cargo de Diretora de Esportes e Lazer, para exercer a função de 
Gestora dos Contratos:

•Contratos nº 026/2020; 027/2020; 028/2020 e 029/2020; conse 
quência da modalidade de licitação tipo PREGÃO Nº 151/2019;
•Contratos nº 30/2020 e 31/2020; consequência da modalidade 
de licitação tipo PREGÃO Nº 007/2020.

Devendo o Gestor buscar os resultados esperados no ajuste e trazer 
benefícios e economia para o Município, bem com zelar pela fiel 
observância dos preceitos da Lei 8.666/93, segue as orientações 
quanto às funções que deverão ser desempenhadas pelos gestores, 
conforme Instrução Normativa nº 004-CGM de 28/03/2018 :

Art. 3o. Ao Gestor do contrato são conferidas as seguintes 
atribuições:
I – designar, através de portaria ou termo, o Fiscal do 
contrato e o substituto eventual deste;
II – cumprir o que é determinado no art. 2o desta Instrução 
Normativa;
III – zelar pela fiel execução do contrato, utilizando-se 
de todos os meios possíveis para diligenciar, pronta e 
tempestivamente, a fim de corrigir desvios em sua execução;
IV – informar, de imediato, por escrito, ao seu superior 
imediato, acerca de qualquer empecilho, dificuldade ou 
impossibilidade de cumprimento de suas obrigações, com 
identificação dos elementos impeditivos do exercício da 
atividade, além das sugestões ou providências que julgue 
cabíveis à situação concreta;
V – para os fins do cumprimento da atribuição descrita no 
inciso III deste artigo, deverá assegurar o cumprimento do 
contrato, avaliando a qualidade e os resultados dos serviços 
prestados ou dos fornecimentos, para posterior ateste nas 
notas fiscais;
VI - atestar, no verso das notas fiscais, que a prestação do 
serviço ou o fornecimento de bens ou produtos ocorreu em 
conformidade com o descrito na nota fiscal e no contrato 
de sua responsabilidade, apondo o seu nome completo, 
assinatura e CPF, sendo vedada a delegação desta atribuição 
a terceiras pessoas diversas de seu substituto eventual;
VII – adotar um registro de ocorrências ocorridas durante 
as execuções contratuais, como forma de assentamento 
histórico da obra, serviço ou fornecimento de bens em geral, 
devendo proceder às anotações na ordem cronológica, 
registrando as sugestões e/ou providências tomadas por 
si ou pela autoridade superior, conforme exigência legal 
constante do § 1o do art. 67 da lei no 8.666/93;
VIII – providenciar, com o auxílio do Fiscal do Contrato, 
quando se tratar de obra ou serviço de engenharia, a 
entrega do local da obra ou do serviço, em conformidade 
com o modelo de Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento 
do Local de Obra (Anexo I);
IX – receber, mediante termo provisório e/ou definitivo, 
juntamente com uma comissão de 03 (três) servidores, 
previamente designada, as obras, serviços e fornecimentos, 
relativamente aos contratos de sua responsabilidade, de 
conformidade com o § 8o do art. 15 e com os artigos 73 a 
76 da lei no 8.666/93, em conformidade com os modelos 
sugeridos pelos Anexos II e III a esta Instrução Normativa;
X – ler atentamente, para fins de conhecimento, o processo 
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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 - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
especialmente dos Decretos nº 3623 e 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 n.º 3712/2020, de 17 de abril 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 RODRIGO ALEXANDRE COELHO, 
inscrito no CPF sob o nº 321.055.728-47,  que exerce o cargo de 
Gerente de Análise de Projetos, para exercer a função de Gestor do 
Contrato nº 081/2020; consequência da modalidade de licitação 
tipo Tomada de Preço nº 02/2020, tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para a implantação do Complexo 
Esportivo JK – etapa pista de skate, com iluminação, paisagismo 
e calçamento, a ser edificado em área contígua ao Parque JK, às 
margens do córrego jataí, no setor central (parte baixa), em jataí-go, 
sob-regime de execução indireta, com empreitada por preço global, 
conf. detalhamentos técnicos constantes do Memorial Descritivo e 
Projetos anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu 
origem ao instrumento contratual. 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;
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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 n° 3712 do dia 17/04/2020 entrará em 
vigor a partir desta data de firmatura, revogadas as disposições em 
contrário.

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

VINÍCIUS DE CECÍLIO LUZ
Prefeito Municipal
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