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PORTARIAS

Portaria do Legislativo nº 40 de 26 de Junho de 2020
A Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Jataí,  vereadora  Kátia
Carvalho,  usando  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo
artigo  18,  do  Regimento  Interno  –  Resolução  nº  002/2010;
CONSIDERANDO  o  recesso  parlamentar  estabelecido  pela
Constituição  Federal,  Constituição  do  Estado  de  Goiás  e  Lei
Orgânica do Município de Jataí, no período de 01 a 31 de julho;
CONSIDERANDO  a  instalação  de  duas  Comissões
Parlamentares de Inquérito  no âmbito  da Câmara Municipal  de
Jataí;  CONSIDERANDO  a  necessidade  de  continuidade  dos
trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito no período
do recesso  parlamentar  e  como corolário,  o  funcionamento  de
alguns  departamentos  da  Câmara;  CONSIDERANDO  que  o
período compreendido entre o dia 01 a 30 de julho de 2020 foi
fixado para o gozo de férias por alguns servidores e vereadores.
RESOLVE: 
Art. 1º - A Câmara Municipal de Jataí manterá seu funcionamento
e atendimento presencial  até  o dia  26/06/2020,  sendo que nos
dias 29 e 30 de junho próximo, o atendimento será pelos canais
remotos  (internet  ou  telefone),  devendo  os  servidores
desempenharem suas atividades em teletrabalho, na modalidade
homeoffice. 
Art.  2º  -  Ficam  convocados  os  seguintes  servidores  para  os
trabalhos  necessários  ao  bom  funcionamento  das  Comissões
Parlamentares  de  Inquérito  e  administração  da  Câmara  no
período do recesso parlamentar: 
1. TI
Lívio de Assis Costa
2. TV Câmara
Giorgio Henrique de Assis
3. Comunicação
Raphael Souza de Azevedo
Francisco José de Assis Cabral 
4. Transporte
Cesar Ernandes Santos Bernasoli 
Vinicius de Paulo e Silva 
5. Protocolo
Keyner Pereira Martins 
6. Copa
Adevania Silva Ferreira 
7. Procuradoria
Renata Silva Oliveira
Leonardo Melo do Amaral 
8. Controle Interno
Simone Roveda de Lima de Melo 
9. Licitação
Juliana Paula Chaves Furquim 
10. Almoxarifado
Eliene Martins Ferreira 
11. Segurança Osmar Batista da Silva
12. Departamento De Som
Sosteliam da Silva Fernandes 
13. Compras
Dulcilene Lourenço de Oliveira Freire 
14. Secretaria da Presidência
Luiza Ruscitti Pereira 
15. Administração
Wellington de Assis 
Art.  3º - Em virtude da convocação para o trabalho no mês de
julho do corrente ano, fica fixado o período compreendido entre o
dia 21/12/2020 a 18/01/2021 para gozo das férias dos servidores
convocados no mês de julho do corrente ano, fica fixado o período
compreendido entre o dia 21/12/2020 a 18/01/2021 para gozo das
férias dos servidores convocados no artigo anterior. 

Art.  4º  -  Ficam sem efeito  as  Portarias  nº  01/2020;  010/2020;
027/2020; 038/2020 e 039/2020, no que se refere à fixação do
período de gozo das férias dos servidores convocados no art. 2º.
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. 
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 

Câmara Municipal de Jataí, 26 de junho de 2020.

Kátia Carvalho
Presidente

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/norma/8755

CPI ADMINISTRATIVA 001/2020

Termo de Compromisso – Ozélio de Assis
Pelo  presente  termo,  comprometo-me,  perante  a  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  -  CPI  ADM.01/2020,  instaurada  pela
Portaria Nº 035/2020, exercer a função de  Assessor Tecnico  Ad
hoc, observar e fazer cumprir à lei, bem como observar as normas
e as determinações impostas no tocante ao sigilo e à reserva de
informações de que tiver conhecimento em razão desta função,
assim,  como praticar  fielmente  os atos  inerentes,  sob a  minha
responsabilidade  com  discrição,  fidelidade,  impessoalidade,
legalidade, zelo, eficiência e prudência os encargos legais.

Jataí, 25 de junho de 2020

Ozélio de Assis
Assessor Técnico Ad hoc

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6295

Ofício CPI ADMINISTRATIVA N° 04/2020
AO EXMO. SENHOR. 
JOÃO BIFFE JUNIOR 
DD PROMOTOR JUSTIÇA 
4ª PROMOTORIA DE JATAÍ-GO 
Excelentíssimo Senhor Promotor, 
Cumprimentando-o  cordialmente  venho  por  meio  deste,
primeiramente  agradecer  Vossa  Excelência,  pelos  relevantes
serviços  prestados  e  tê-lo  como  representante  frente  à  4º
Promotoria  de  Justiça  Especializada  junto  a  esta  Comarca  de
Jataí,  motivo  que  nos  leva  ao  inquestionável  reconhecimento
público  por  toda  sociedade  Na  condição  de  Presidente  da
Comissão Parlamentar de Inquérito,  temos a informar a V.Exa.,
que  o  motivo  que  nos  leva  o  encaminhamento  do  presente
expediente,  é  dar-lhe ciência e conhecimento  da instauração e
instalação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito,
instituída nos termos da Portaria Nº 35, de 28 de maio do corrente
ano,  em trâmite  perante  a  Câmara  Municipal  de  Jataí,  com a
finalidade de investigar fatos certos e determinados de possíveis
indícios  apontados  no  Requerimento  Nº  097/2020,  conforme
seguem documentos de inteiro teor em anexos. Na oportunidade
informamos  ainda,  que  foi  aprovado  por  unanimidade  pelos
membros da Comissão Parlamentar  de Inquérito,  no dia  18 de
junho  de  2020,  o  Plano  de  Trabalho,  conforme  segue  anexo.
Como  a  função  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  no
exercício  de  suas  atribuições,  por  força  das  disposições
constitucionais,  tem  por  finalidade  investigar  possíveis  indícios
praticados  por  agentes  públicos  e,  considerando  que  encontra
tramitando  junto  a  esta  Promotoria  de  Justiça,  denúncia
relacionado aos  objetos  ora  investigados  pela  “CPI”  em curso,
desde já, solicitamos a Vossa Excelência, que seja autorizado o
compartilhamento de informações no Inquérito Civil Público, caso
haja  instaurado,  para  que  possa  subsidiar  os  trabalhos  desta
Comissão.  Na  certeza  de  contar  com  atendimento,  desde  já
agradecemos  e  colocamos  a  disposição,  naquilo  que  for
necessário.

Jataí, 23 de junho de 2020
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Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6296

Mandado de Intimação - Geni Eurípedes de Souza
Filho

ILMO. SR.
GENI EURÍPEDES DE SOUZA FILHO
CPF Nº 9221344211-53
End.: Rua Itarumã, nº355, centro, Setor Santa Maria, Jataí-GO
Fone (64) 999688180
Na  condição  de  Presidente  da  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito, constituída por meio da Portaria Nº 035, de 28 de maio
de 2020, tendo em vista o disposto previsto no artigo 3º, § 3º da
Lei Federal Nº 1.579, de 18 de março de 1952, e de acordo com
as prescrições estabelecidas no artigo 202 e seguintes do Código
de Processo  Penal,  Decreto-Lei  nº  3.689,  de  3  de  outubro  de
1941,  INTIMO  Vossa  Senhoria  a  comparecer  perante  esta
Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será  realizada  no  Plenário  da
Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça da Bandeira, nº 96, centro,
nesta cidade, às 11:30 horas do dia 30/06/2020, a fim de prestar
depoimento,  como  testemunha,  sobre  possíveis  indícios  de
contratações  —  locações  onerosas  de  veículos;  fraude  em
processo licitatório convite nº 03/18; contratações superfaturadas;
subfaturamento de transação imobiliária com lesão ao patrimônio
público;  vantagens  indevidas  a  agentes  públicos;  ausência  de
Alvará Prévio para reforma e ampliação de imóvel adquirido pelo
Prefeito  e  utilização indevida de servidor  público para tratar  de
interesse particular de agente público, no âmbito da Administração
Pública Municipal de Jataí, conforme apontados no Requerimento
Nº097/20. Caso Vossa Senhoria deixe de comparecer sem motivo
justificado,  a  sua  intimação será solicitada  ao  Juiz  Criminal  da
Comarca de Jataí, nos termos do parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei
Federal  Nº  1.579/52  c/c  os  artigos  218  e  219  do  Código  de
Processo Penal vigente. 
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta.

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6297

Mandado de Intimação – Ricardo Cintra Farias
ILMO. SR.
RICARDO CINTRA FARIAS
CPF Nº 435.630.401-25
End.: Rua Jerônimo Vilela, nº 2.160, Vila Fátima, Jataí-GO
Fone (64)
Na condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da  Portaria
Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto previsto
no artigo 3º,  § 3º da Lei  Federal Nº 1.579, de 18 de março de
1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo 202
e seguintes do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941, INTIMO Vossa Senhoria a comparecer
perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será  realizada  no
Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça da Bandeira,
nº 96, centro, nesta cidade, às 9:30 horas do dia 30/06/2020,a fim
de  prestar  depoimento,  como  testemunha,  sobre  possíveis
indícios de contratações — locações onerosas de veículos; fraude
em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;  contratações
superfaturadas;  subfaturamento  de  transação  imobiliária  com
lesão  ao  patrimônio  público;  vantagens  indevidas  a  agentes
públicos; ausência de Alvará Prévio para reforma e ampliação de
imóvel  adquirido  pelo  Prefeito  e  utilização indevida  de  servidor
público para tratar de interesse particular de agente público, no
âmbito  da  Administração  Pública  Municipal  de  Jataí,  conforme

apontados  no  Requerimento  Nº  097/20.  Caso  Vossa  Senhoria
deixe de comparecer sem motivo justificado, a sua intimação será
solicitada ao Juiz Criminal da Comarca de Jataí, nos termos do
parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei Federal Nº 1.579/52 c/c os artigos
218 e 219 do Código de Processo Penal vigente. 
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta.

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6298

Termo de Compromisso – Joel Zanelli
Pelo  presente  termo,  comprometo-me,  perante  a  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  -  CPI  ADM.01/2020,  instaurada  pela
Portaria Nº 035/2020, exercer a função de Assistente Jurídico Ad
hoc, observar e fazer cumprir à lei, bem como observar as normas
e as determinações impostas no tocante ao sigilo e à reserva de
informações de que tiver conhecimento em razão desta função,
assim,  como praticar  fielmente  os atos  inerentes,  sob a  minha
responsabilidade  com  discrição,  fidelidade,  impessoalidade,
legalidade, zelo, eficiência e prudência os encargos legais.

Jataí, 26 de junho de 2020

Joel Zanelli
Assistente Jurídico Ad hoc

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6309

Termo de Compromisso – André Souza Silva
Pelo  presente  termo,  comprometo-me,  perante  a  Comissão
Parlamentar  de  Inquérito  -  CPI  ADM.01/2020,  instaurada  pela
Portaria  Nº  035/2020,  exercer  a  função  de  Escrivão  Ad  hoc,
observar e fazer cumprir à lei, bem como observar as normas e as
determinações  impostas  no  tocante  ao  sigilo  e  à  reserva  de
informações de que tiver conhecimento em razão desta função,
assim,  como praticar  fielmente  os atos  inerentes,  sob a  minha
responsabilidade  com  discrição,  fidelidade,  impessoalidade,
legalidade, zelo, eficiência e prudência os encargos legais.

Jataí, 26 de junho de 2020

André Souza Silva
Escrivão Ad hoc

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6309

Mandado de Intimação – Eduardo Lúcio de Souza
Costa

ILMO.SR. 
EDUARDO LÚCIO DE SOUZA COSTA
CPF Nº
End.: Avenida Francisco Antônio,esq. Qd-13, It.-4,  Setor Estrela
Dalva, Jataí-GO
Fone (64) 99949-0565
Na condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da  Portaria
Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto previsto
no artigo 3º,  § 3º da Lei  Federal Nº 1.579, de 18 de março de
1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo 202
e seguintes do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941, INTIMO Vossa Senhoria a comparecer
perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será  realizada  no
Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça da Bandeira,
nº 96, centro, nesta cidade, às 9:00 horas do dia 30/06/2020,a fim
de  prestar  depoimento,  como  testemunha,  sobre  possíveis
indícios de contratações — locações onerosas de veículos; fraude
em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;  contratações
superfaturadas;  subfaturamento  de  transação  imobiliária  com
lesão  ao  patrimônio  público;  vantagens  indevidas  a  agentes
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públicos; ausência de Alvará Prévio para reforma e ampliação de
imóvel  adquirido  pelo  Prefeito  e  utilização indevida  de  servidor
público para tratar de interesse particular de agente público, no
âmbito  da  Administração  Pública  Municipal  de  Jataí,  conforme
apontados  no  Requerimento  Nº  097/20.  Caso  Vossa  Senhoria
deixe de comparecer sem motivo justificado, a sua intimação será
solicitada ao Juiz Criminal da Comarca de Jataí, nos termos do
parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei Federal Nº 1.579/52 c/c os artigos
218 e 219 do Código de Processo Penal vigente. 
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta.

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6311

Mandado de Intimação – Eudes Assis Carvalho Filho
ILMO.SR.
EUDES ASSIS CARVALHO FILHO
CPF Nº 499.727.071-27
End.: Rua Itarumã, nº355, centro, Setor Santa Maria, Jataí-GO
Fone (64) 992468282
Na condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da  Portaria
Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto previsto
no artigo 3º,  § 3º da Lei  Federal Nº 1.579, de 18 de março de
1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo 202
e seguintes do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941, INTIMO Vossa Senhoria a comparecer
perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será  realizada  no
Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça da Bandeira,
nº 96, centro, nesta cidade, às  11:00 horas do dia 30/06/2020,a
fim  de  prestar  depoimento,  como testemunha,  sobre  possíveis
indícios de contratações — locações onerosas de veículos; fraude
em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;  contratações
superfaturadas;  subfaturamento  de  transação  imobiliária  com
lesão  ao  patrimônio  público;  vantagens  indevidas  a  agentes
públicos; ausência de Alvará Prévio para reforma e ampliação de
imóvel  adquirido  pelo  Prefeito  e  utilização indevida  de  servidor
público para tratar de interesse particular de agente público, no
âmbito  da  Administração  Pública  Municipal  de  Jataí,  conforme
apontados  no  Requerimento  Nº  097/20.  Caso  Vossa  Senhoria
deixe de comparecer sem motivo justificado, a sua intimação será
solicitada ao Juiz Criminal da Comarca de Jataí, nos termos do
parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei Federal Nº 1.579/52 c/c os artigos
218 e 219 do Código de Processo Penal vigente. 
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta.

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6312

Mandado de Intimação – Roberto Augusto Lobato
ILMO.SR.
ROBERTO AUGUSTO LOBATO
CPF Nº 598399611-87
END.: Rua Itarumã, nº355 ,centro, Setor Santa Maria, Jataí-GO
Fone(64) 999548878
Na condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da  Portaria
Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto previsto
no artigo 3º,  § 3º da Lei  Federal Nº 1.579, de 18 de março de
1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo 202
e seguintes do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941, INTIMO Vossa Senhoria a comparecer

perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será  realizada  no
Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça da Bandeira,
nº 96, centro, nesta cidade, às 12:00 horas do dia 30/06/2020,a
fim  de  prestar  depoimento,  como testemunha,  sobre  possíveis
indícios de contratações — locações onerosas de veículos; fraude
em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;  contratações
superfaturadas;  subfaturamento  de  transação  imobiliária  com
lesão  ao  patrimônio  público;  vantagens  indevidas  a  agentes
públicos; ausência de Alvará Prévio para reforma e ampliação de
imóvel  adquirido  pelo  Prefeito  e  utilização indevida  de  servidor
público para tratar de interesse particular de agente público, no
âmbito  da  Administração  Pública  Municipal  de  Jataí,  conforme
apontados  no  Requerimento  Nº  097/20.  Caso  Vossa  Senhoria
deixe de comparecer sem motivo justificado, a sua intimação será
solicitada ao Juiz Criminal da Comarca de Jataí, nos termos do
parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei Federal Nº 1.579/52 c/c os artigos
218 e 219 do Código de Processo Penal vigente. 
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta.

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6313

Mandado de Intimação – José Domingos da Silva Neto
ILMO. SR. 
JOSÉ DOMINGOS DA SILVA NETO
CPF Nº 013.218.081-27
End: Rua Dóris Elias da Costa, nº 410, Jardim Rio Claro, Jataí-GO
Fone (64) 984337727
Na condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
CPI  Administrativa  01/2020  constituída  por  meio  da  Portaria
Nº035, de 28 de maio de 2020, tendo em vista o disposto previsto
no artigo 3º,  § 3º da Lei  Federal Nº 1.579, de 18 de março de
1952, e de acordo com as prescrições estabelecidas no artigo 202
e seguintes do Código de Processo Penal, Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941, INTIMO Vossa Senhoria a comparecer
perante  esta  Comissão,  sendo  que  a  oitiva  será  realizada  no
Plenário da Câmara Municipal de Jataí, sito, Praça da Bandeira,
nº 96, centro, nesta cidade, às 10:00 horas do dia 30/06/2020, a
fim  de  prestar  depoimento,  como testemunha,  sobre  possíveis
indícios de contratações — locações onerosas de veículos; fraude
em  processo  licitatório  convite  nº  03/18;  contratações
superfaturadas;  subfaturamento  de  transação  imobiliária  com
lesão  ao  patrimônio  público;  vantagens  indevidas  a  agentes
públicos; ausência de Alvará Prévio para reforma e ampliação de
imóvel  adquirido  pelo  Prefeito  e  utilização indevida  de  servidor
público para tratar de interesse particular de agente público, no
âmbito  da  Administração  Pública  Municipal  de  Jataí,  conforme
apontados  no  Requerimento  Nº  097/20.  Caso  Vossa  Senhoria
deixe de comparecer sem motivo justificado, a sua intimação será
solicitada ao Juiz Criminal da Comarca de Jataí, nos termos do
parágrafo 1º, artigo 3º, da Lei Federal Nº 1.579/52 c/c os artigos
218 e 219 do Código de Processo Penal vigente. 
OBS: É recomendado o uso de máscara, conforme determinação
legal imposta.

Jataí, 22 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6314

Requisição nº 01/2020
Na condição de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
Nº 01/2020 instituída pela Portaria Nº035, de 28 de maio de 2020,
cumpre-me, no exercício das atribuições legais, contida no artigo
2º da Lei Federal Nº1.579/52 e de acordo com o item 4.2 do Plano
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de  Trabalho,  requisitar  em  caráter  de  urgência,  a  Vossa
Excelência,  no  prazo  legal,  o  fornecimento  de  documentos
públicos  destinados  a  instrução  do  processo  administrativo  de
investigação  que  deu  origem  a  CPI/ADM  01/2020,  em  trâmite
perante  esta  Câmara  Municipal  de  Jataí,  com  a  finalidade  de
investigar  fatos certos e  determinados de possíveis  indícios de
contratações  —  locações  onerosas  de  veículos;  fraude  em
processo licitatório convite nº03/18; contratações superfaturadas;
subfaturamento de transação imobiliária com lesão ao patrimônio
público;  vantagens  indevidas  a  agentes  públicos;  ausência  de
Alvará Prévio para reforma e ampliação de imóvel adquirido pelo
Prefeito  e  utilização indevida de servidor  público para tratar  de
interesse particular de agente público, no âmbito da Administração
Pública  Municipal  de  Jataí,  especificados  no  Requerimento  Nº
097/2020, sendo, pela ordem: 
1-  o  fornecimento  de  cópia  de  inteiro  teor  dos  processos
administrativos que deram origem aos pregões nºs 99/17, 170/17,
146/17, 165/17, 21/18, 171/18 e do Convite nº 03/18, bem como
de  todas  as  notas  de  empenhos,  ordens  de  pagamentos,
contratos  de  prestação  de  serviços,  locações  de  veículos  e
fornecimentos  de  produtos  e  materiais  de  consumo,  cópias  de
cheques, ordens de fornecimentos, autorizações, especialmente,
relativos aos contratos administrativos firmados entre o Município
de  Jataí,  e  a  empresa  Distribuidora  Jatahy  Eireli,  de  números
396/17,  06/18,  16/18,  29/18,  109/18,  133/18,  171/18,  280/18  e
27/19 e seus termos aditivos firmados nos anos de 2017, 2018,
2019 e 2020; 
2-  o  fornecimento  de  cópia  de  inteiro  teor  do  documento
comprobatório de relatório de controle diário de rodagem (registro
do hodômetro no momento do início dos serviços e quando da
finalização do mesmo) e Relatório Mensal de Viagens, constando
os destinos, KM inicial e KM final, referentes aos veículos locados
de placas MUK-4515 e AEA2079, firmados entre o Município de
Jataí e a empresa Distribuidora Jatahy Eireli, nos anos de 2017 a
2020, junto ao Órgão de Controle Interno do Município de Jataí; 
3- o fornecimento de cópia da documentação acerca do vínculo
empregatício  dos  motoristas  dos  veículos  locados,  com  os
documentos  de  recolhimento  dos  encargos  previdenciários  e
obrigações  sociais  previstos  na  legislação  social  e  trabalhista,
conforme  estabelecido  nas  cláusulas  contratuais  dos  contratos
firmados,  entre o Município  de Jataí  e  a empresa Distribuidora
Jatahy Eireli, nos anos de 2017 a 2020, com as respectivas cópias
das CTPS, contrato de trabalho, ficha funcional e recolhimentos
previdenciários junto ao INSS; 
4- o fornecimento de cópia da documentação de propriedade dos
veículos locados M. BENZ placas MUK-4515 e AEA-2079, entre o
Município de Jataí  e a empresa Distribuidora Jatahy Eireli,  nos
anos de 2017 a 2020; 
5- o fornecimento de cópia de inteiro teor de documentos relativos
aos  Relatórios  de  Controles  Diários  de  Rodagens  (registro  do
hodômetro  no  momento  do  início  dos  serviços  e  quando  da
finalização  do  mesmo)  e  com o  Relatório  Mensal  de  Viagens,
constando  os  destinos,  KM  inicial  e  KM  final,  fornecido  pela
Prefeitura Municipal de Jataí, conforme estabelecido nos contratos
de locações de veículos placas MUK 4515 e AEA 2079; 
6-  o  fornecimento  de  cópias  de  inteiro  de  teor  do  processo
administrativo que deu origem a compra de 18.000 m² gramas
São Carlos  Itograsse  e  Esmeralda  Itograsse,  com o  atesto  do
Departamento responsável da Secretaria de Administração, ordem
de fornecimento e respectiva nota fiscal e os locais públicos onde
foram utilizadas as gramas; 
7-  o  fornecimento  de  cópia  de  inteiro  teor  dos  procedimentos
administrativos que deram origem a contratação entre o Município
de  Jataí  e  a  empresa  SISTEMMA  ASSESSORIA  E
CONSTRUÇÕES,  CNPJ  nº  37.831.567/0001-10,  que  abarca  o
contrato nº/2017, de prestação de serviços de limpeza pública, no
valor R$ 11.064.534,59, por dispensa de licitação, bem como as

medições de serviços, cópias das relações dos funcionários e dos
registros  na CTPS,  que trabalham para  a  empresa contratada,
tanto em relação concorrência nº 6/2017, de 08/7/17, no valor de
R$ 17.972.145,76, ao montante aproximado de R$ 29.036.679,00,
tanto em relação a dispensa de licitação; 
8-  o  fornecimento  de  cópia  de  inteiro  teor  dos  procedimentos
administrativos firmados entre o Município de Jataí e a empresa
CENTRO OESTE ASFALTO S/A, CNPJ nº 01.593.8221/0020-04,
nos  anos  de  2017  a  2020,  por  fornecimento  de  produtos  de
pavimentação asfáltica, com indicação dos atesto de fornecimento
e locais de utilização dos produtos adquiridos; 
9-  o  fornecimento  de  inteiro  teor  dos  procedimentos
administrativos que deram origem a contratação de prestação de
serviços  e  seus  termos aditivos  firmados  entre  o  Município  de
Jataí, referente a administrativa direta e indireta com a empresa
JBV-  ASSESSORIA  CONTÁBIL  PÚBLICA  GOVERNAMENTAL
EIRELI, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020;
10-  o  fornecimento  de  cópia  de  inteiro  teor  do  procedimento
administrativo,firmado  entre  o  Município  de  Jataí  e  a  empresa
MEIA 2 COMUNICAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 15.800.254/0001-61,
com  sede  na  Avenida  Segunda  Avenida,  quadra  1-B,  lote  59,
térreo, sala 1-B, Condomínio Empre. Village, Setor Cidade Vera
Cruz, Aparecida de Goiânia-GO, no valor de R$ 1.641.277,66, no
ano  de  2017,  com  prestação  de  serviços  de  publicidade,
decorrente do terceiro aditivo contratual ao contrato nº 0467/2014,
originário da concorrência nº 02/2014, especialmente, com a cópia
dos serviços  efetivamente  prestados  e atestados,  notas fiscais,
ordens de pagamentos e de fornecimentos; 
11-  o  fornecimento  de  cópia  de  inteiro  teor  do  procedimento
administrativo firmado entre o Município de Jataí e a empresa OP
COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ nº 15.021.691/0001- 87, em carona
na  licitação  concorrência  nº  005/2017,  a  qual  deu  origem  ao
processo administrativo nº 3279/19 e ao contrato nº 057/19 e seus
termos aditivos, com as notas de empenhos, notas fiscais, ordens
de  pagamentos  e  a  comprovação  da  prestação  dos  serviços
efetivamente  prestados  e  os  respectivos  atestados  do  Setor
responsável pela fiscalização dos serviços; 
12-  o  fornecimento  de  cópia  de  inteiro  teor  do  procedimento
administrativo  Pregão  Presencial  nº  084/2019,  que  originou  os
contratos celebrados entre a Administração Pública Municipal de
Jataí e as empresas AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LIDA,  CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA,  COMERCIAL
CIRÚRGICA RIOCLARENSE  LTDA,  CRISTÁLIA PROD.  QUIM.
FARMACÊUTICOS  LTDA,  DIMASTER  COMÉRCIO  DE
PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, DISTRINMIX DISTRIBUIDORA
DE  MEDICAMENTOS  LIDA,  MEDCOM  COMÉRCIO  DE
MEDICAMENTOS  HOSPITALARES  LTDA,  PRÓ  REMÉDIOS
DISTRIBUIDORA,  RM  HOSPITALAR  LTDA  e  SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA  HOSPITALAR  EIRELI,  com  os  respectivos
atestados de entrega dos produtos pelo setor responsável; 
13- o fornecimento de cópia do processo administrativo de inteiro
teor de licença ambiental da empresa Distribuidora Jatahy Ereli da
empresa Distribuidora Jatahy Eireli; 
14- o fornecimento de cópia do processo administrativo de inteiro
teor que deu origem ao Alvará de funcionamento junto a Prefeitura
Municipal de Jataí, da empresa Distribuidora Jatahy Eireli; 
15- o  fornecimento de cópias dos processos administrativos de
inteiro teor que junto ao órgão municipal e/ou ao Departamento de
Fiscalização, Arrecadação e Tributação e de Obras e Edificações,
que deram origem a reforma e ampliação do imóvel situado na
Rua Doris Elias da Costa, nº 425, Vila Jardim Rio Claro, quadra
23, lt. 23, que deu origem a avaliação para efeito de tributação e
licença prévia para reforma e ampliação do referido imóvel.
Informamos  que,  na  eventual  recusa  ou  a  entrega  da
documentação  fora  do  prazo  legal,  dará  ensejo,  a  tomada  de
medidas legais pertinentes por parte desta Comissão Parlamentar
de  Inquérito,  de  busca  e  apreensão  ou  ainda,  junto  ao  juízo
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criminal  competente  de  medida  cautelar  necessária,  conforme
faculta a Lei nº 1.579/52. 
Informamos ainda, que constitui  crime, o regular funcionamento
da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  impedir,  mediante
violência, ameaça ou assuadas, bem como o livre exercício das
atribuições de qualquer dos seus membros.

Câmara Municipal de Jataí, 25 de junho de 2020.

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6315

MEMORANDO Nº 07 CPI ADM.01/2020
De acordo  com o  Plano de Trabalho  aprovado por  esta  “CPI”,
convido os Vereadores com assento nesta Câmara Municipal de
Jataí, para participar caso queira, das audiências de inquirições
de testemunhas a serem realizadas nos dias 29 e 30 de junho de
2020,  no  Plenário  desta  Casa,  oportunidade,  a  qual  poderá
formular  perguntas  as  testemunhas  durante  a  audiência  de
depoimento.

Jataí, 25 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6316

Oficio nº. 007/CPI-ADM/2020
À Presidente da Câmara Municipal de Jataí 
Kátia Carvalho 
Senhora Presidente, 
A par de cumprimentá-la, na condição de Presidente da CPI/ADM
01/2020, instituída pela Portaria nº. 035/2020, que dispõe sobre a
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, na forma do §
2º  do  Art.  49  da  Resolução  002/2010  –  Regimento  Interno  da
Câmara Municipal de Jataí (CMJ), publicada no Diário Oficial 022,
vigência 28/maio/2020, venho por meio deste, solicitar a aquisição
de uma impressora multifuncional de boa qualidade, para auxiliar
na execução dos trabalhos junto à CPI acima mencionada. Certo
de contar  com a costumeira  atenção,  desde já,  meus sinceros
agradecimentos.

Jataí, 26 de junho de 2020

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6317

Ofício nº 05 CPI Administrativa Nº 01/2020 GVCV
AO EXMO. SENHOR: 
JOAQUIM ALVES DE CASTRO NETO 
DD  CONSELHEIRO  DO  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DOS
MUNICÍPIOS -TCM-GO 
GOIÂNIA-GO
Excelentíssimo Senhor Conselheiro, 
Cumprimentando-o  cordialmente,  venho  por  meio  deste,
primeiramente  agradecer  Vossa  Excelência,  pelos  relevantes
serviços  por  este  Egrégio  Tribunal  de  Contas,  em  sua  função
constitucional,  de  responsabilidade  pela  fiscalização  quanto  ao
cumprimento como Órgão de auxílio de controle externo ao Poder
Legislativo Municipal do Estado de Goiás, motivo que nos leva ao
inquestionável  reconhecimento  público  por  toda  sociedade  do
nosso  Estado.  Na  condição  de  Presidente  da  Comissão
Parlamentar de Inquérito, temos a informar a V.Exa., que o motivo
que nos leva o encaminhamento do presente expediente, é dar-
lhe  ciência  e  conhecimento  da  instauração  e  instalação  dos
trabalhos  da  Comissão Parlamentar  de  Inquérito,  instituída nos
termos da Portaria Nº 35, de 28 de maio do corrente ano, em
trâmite perante a Câmara Municipal de Jataí, com a finalidade de
investigar  fatos  certos  e  determinados  de  possíveis  indícios

apontados  no  Requerimento  Nº  097/2020,  conforme  seguem
documentos  de  inteiro  teor  em  anexos.  Na  oportunidade
informamos  ainda,  que  foi  aprovado  por  unanimidade  pelos
membros da Comissão Parlamentar  de Inquérito,  no dia  18 de
junho  de  2020,  o  Plano  de  Trabalho,  conforme  segue  anexo.
Como  a  função  da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito,  no
exercício  de  suas  atribuições,  por  força  das  disposições
constitucionais,  tem  por  finalidade  investigar  possíveis  indícios
praticados  por  agentes  públicos  e,  considerando  que  encontra
tramitando junto a este Tribunal  de Contas,  REPRESENTAÇÃO
COMULADO  COM  PEDIDO  DE  INSPEÇÃO  COMPLEXA,  de
processo nº 06398/20, relacionada aos objetos ora investigados
pela “CPI” em curso, desde já, solicitamos a Vossa Excelência,
que seja autorizado o compartilhamento de dados e informações,
caso haja instaurado, para que possa subsidiar os trabalhos desta
Comissão.  Na  certeza  de  contar  com  atendimento,  desde  já
agradecemos  e  colocamos  a  disposição,  naquilo  que  for
necessário

Jataí, 24 de junho de 2020.

Creso Vilela
Presidente da CPI - Administrativa

Publicação Integral: http://www.jatai.go.leg.br/doc/6318
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