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2020 ANÁPOLIS 17 DE JULHO DE 2020 - SEXTA - FEIRA MMCDLXXVI

D E C R E T O   Nº   45.062,    DE    14      DE    JULHO    
DE    2020.

CONCEDE PENSÃO A SELITA 
MARCELINA DE SOUZA, DEPENDENTE DE 
EDSON HELIO DE OLIVEIRA.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em                vista o que consta do Processo nº 
000014439, de 12/03/2020.

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº 041, de 19 
de dezembro de 2003 que trata da reforma previdenciária;

CONSIDERANDO, ainda, a Lei Federal nº 10.887, de 18 
de junho de 2004 que dispõe sobre a aplicação de disposições 
da Emenda Constitucional nº 041/2003;

CONSIDERANDO, finalmente, a Lei Complementar nº 
077, de 30 de dezembro de 2003 que regulamenta o Regime 
Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município 
de Anápolis,
DECRETA:

Art.1º Fica concedido a SELITA MARCELINA DE 
SOUZA, dependente de EDSON HELIO DE OLIVEIRA, 
que ocupava o cargo de Cirurgião Dentista, Especialista em 
Saúde, Referência B, falecido em 28/02/2020, benefício 
de pensão equivalente à remuneração do servidor no cargo 
efetivo em que se deu o falecimento, nos termos do art. 40, 
§§ 7º e 8º da Constituição Federal e disposições contidas 
no art. 5º da Emenda Constitucional nº 041, de 19/12/2003, 
combinados com os artigos 42 a 45 da Lei Complementar 
Municipal nº 077, de 30/12/2003.
Art.2º Os proventos da pensão serão integrais, calculados 
na forma do inciso II, § 7º do art. 40, com a nova redação 
dada pela E.C. nº 041/2003, fixados em R$ 2.850,76 (dois 

mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) 
mensais, conforme discriminação abaixo:
Vencimento (150 horas)....................................R$ 2.591,60
Grat. Adicional ref. 01 (art. 99, Lei 2.073/92).........R$    
259,16

Parágrafo único. No cálculo do benefício foi considerado o 
valor da totalidade da remuneração percebida pelo servidor 
no cargo efetivo à data do óbito, reajustáveis na mesma 
data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do 
regime geral da previdência social, de forma a preservar-
lhes em caráter permanente, o valor real, nos termos do 
art. 36, § único, da L.C. nº 077/ 2003, acrescido pela Lei 
Complementar nº 328, de 27/01/2015.

Art. 3º A pensão será classificada em vitalícia, conforme 
disposições do art. 43, inciso I, alínea c, da L.C. 077/2003 
e devida a SELITA MARCELINA DE SOUZA, CPF nº 
239.002.532 – 53, na qualidade de cônjuge supérstite do 
servidor, face à inexistência de filhos menores de idade.

Art. 4º O pagamento da cota individual da pensão cessará 
nas situações previstas no art. 45 da Lei Complementar nº 
077/2003 combinado com o art. 222 da Lei Federal nº 8.112, 
de 11/12/1990 e suas alterações posteriores.

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 
2020, conforme disposições constantes do inciso I, art. 42 
da Lei               Complementar nº 077, de 30 de dezembro 
de 2003.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 14 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e 

Recursos Humanos 

DECRETOS



D E C R E T O   Nº   45.063,    DE    14      DE    JULHO   DE    
2020.

CONCEDE PENSÃO A MARGARIDA 
MARIA DE ANDRADE SILVA, DEPENDENTE DE 
GERALDO VALDIVINO DA SILVA.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em                vista o que consta do Processo nº 000013732, 
de 09/03/2020.
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº 041, de 19 de 
dezembro de 2003 que trata da reforma previdenciária;
CONSIDERANDO, ainda, a Lei Federal nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004 que dispõe sobre a aplicação de disposições da 
Emenda Constitucional nº 041/2003;
CONSIDERANDO, finalmente, a Lei Complementar nº 077, de 
30 de dezembro de 2003 que regulamenta o Regime Próprio de 
Previdência Social dos Servidores do Município de Anápolis, 
DECRETA:                 

Art.1º Fica concedido a MARGARIDA MARIA DE ANDRADE 
SILVA,     dependente de GERALDO VALDIVINO DA 
SILVA, aposentado no serviço público municipal, por tempo de 
contribuição com integralidade dos proventos e paridade plena, 
pelo Decreto 28.047, de 27/02/2009, no cargo de Professor, Nível 
IV, Referência D, falecido 03/03/2020, pensão equivalente aos 
proventos de aposentadoria, nos termos do art. 40, §§ 7º e 8º da 
Constituição Federal e disposições contidas no art. 5º da Emenda 
Constitucional nº 041, de 19/12/2003, combinados com os artigos 
42 a 45 da Lei Complementar Municipal nº 077,  de 30/12/2003.
Art. 2º Os proventos da pensão serão integrais, calculados na 
forma do § 2º e inciso I, § 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal, 
até o limite máximo (teto de isenção) estabelecido pelo RGPS, 
reajustado pela Portaria Ministério da Economia -  ME Nº 914, de 
13/01/2020 – DOU: 14/01/2020, de acordo com a decisão do STF 
(ADI 3105/DF e ADI 3128/DF), acrescida de 70% (setenta por 
cento) da parcela excedente,, acrescida de 70% (setenta por cento) 
da parcela excedente, fixados em R$ 7.207,58 (sete mil, duzentos 
e sete reais e cinquenta e oito centavos) mensais, conforme 
discriminação abaixo:
Vencimento (210 horas)........................................R$  4.956,00
Grat. Adicional ref. 05 (art. 9º, inciso VIII, Lei 2.594/98)..R$  
1.982,40
Grat. de Titularidade ref. 15% (art. 60 e 61, L. C. 211/09)...R$ 
743,40
Proventos de Aposentadoria....................... R$  7.681,80
Teto Previdenciário (Portaria ME Nº 914, de 13/01/2020).......R$ 
6.101,06
70% (Parcela excedente - R$ 1.580,74)................R$   1.106,52
Total dos proventos......................R$ 7.207,58
Parágrafo único. No cálculo do benefício foi considerado o valor 
da totalidade dos proventos de aposentadoria percebidos pelo 
servidor à data do óbito, reajustáveis na mesma data e índice em 
que se der o reajuste dos benefícios do regime geral da previdência 
social, de forma a preservar-lhes em caráter permanente, o valor 
real, nos termos do art. 36, § único, da L.C. nº 077/ 2003, acrescido 
pela Lei Complementar nº 328, de 27/01/2015.
Art. 3º A pensão será classificada em vitalícia, conforme 
disposições do art. 43, inciso I, alínea a, da L.C. 077/2003 e 
devida a MARGARIDA MARIA DE ANDRADE SILVA, CPF 
nº 261.392.511 – 68, na qualidade de cônjuge supérstite, face à 
inexistência de filhos menores de idade.
Art. 4º O pagamento da cota individual da pensão cessará nas 
situações previstas no art. 45 da Lei Complementar nº 077/2003 
combinado com o art. 222 da Lei Federal nº 8.112, de 11/12/1990 
e suas alterações posteriores.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 03 de março de 2020, conforme 
disposições constantes do inciso I, art. 42 da                     Lei 
Complementar nº 077, de 30 de dezembro de 2003.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, 14 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e  Recursos Humanos 

DECRETO Nº. 45.089, DE 17 DE JULHO DE 2020

“EXONERA WALKYRIA VARGAS DOS 
SANTOS MATRÍCULA Nº. 13630 DO CARGO 
EM COMISSÃO DE GERENTE DO BANCO 
DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E 
RECURSOS HUMANOS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e atribuições 
legais, e, considerando o que constam dos §§ 2º e 3º, Art. 22 da 
Lei Complementar nº. 355, de 06 de      fevereiro de 2017, alterado 
pela Lei Complementar nº. 436, de 10 de fevereiro de 2020;
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada do cargo em comissão de Gerente do Banco 
de servidores comissionados da Secretaria Municipal de Governo e 
Recursos Humanos, WALKYRIA VARGAS DOS SANTOS.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e  Recursos Humanos 

DECRETO Nº. 45.090, DE 17 DE JULHO DE 2020.

“EXONERA E NOMEIA AS PESSOAS QUE 
MENCIONA”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e atribuições 
legais, e, considerando o que consta do inciso III, § 1º, Art. 3º da 
Lei Complementar nº 355, de 06 de fevereiro de 2017, alterado 
pela Lei Complementar nº. 436/2020.
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado do cargo em comissão de Assessor 
Especial de Cerimonial do Gabinete do Prefeito, JOSÉ ODILON 
DE OLIVEIRA, matrícula nº 31298.
Art. 2º. Fica nomeado para o cargo em comissão de Assessor 
Especial de Cerimonial do Gabinete do Prefeito, ALBERICO 
ANTÔNIO SILVEIRA DE ASSIS, CPF/MF nº.  851.906.401-
91.
Parágrafo único. O servidor, ora nomeado, deverá se apresentar na 
Gerência de Folha da Diretoria de Operações e Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos para 
efetuação de seu cadastro admissional, munido de documentação 
pessoal, antes de dar início ao exercício de suas funções.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e  Recursos Humanos 
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DECRETO Nº. 45.091, DE 17 DE JULHO DE 2020.

“EXONERA E NOMEIA AS PESSOAS QUE 
MENCIONA”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e atribuições 
legais, e, considerando o que consta do Art. 9º, Parágrafo único, 
inciso V, da Lei Complementar nº 355, de 06 de fevereiro de 2017, 
e suas alterações posteriores.
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerado do cargo em comissão de Diretor 
de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão, 
Planejamento e Tecnologia, ALBERICO ANTÔNIO SILVEIRA 
DE ASSIS, matrícula nº 29463.
Art. 2º. Fica nomeada para o cargo em comissão de Diretora 
de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão, 
Planejamento e Tecnologia, WALKYRIA VARGAS DOS 
SANTOS, CPF/MF nº.  001.641.761-52.
Parágrafo único. A servidora, ora nomeada, deverá se apresentar 
na Gerência de Folha da Diretoria de Operações e Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Governo e Recursos 
Humanos para efetuação de seu cadastro admissional, munido de 
documentação pessoal, antes de dar início ao exercício de suas 
funções.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e  Recursos Humanos 

DECRETO Nº. 45.092, DE 17 DE JULHO DE 2020.

“EXONERA E NOMEIA AS PESSOAS QUE 
MENCIONA”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e atribuições 
legais, e, considerando o que consta do Art. 3º da Lei Complementar 
nº 355, de 06 de fevereiro de 2017, e suas alterações posteriores.
DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada do cargo em comissão de Chefe de 
Gabinete do Prefeito - Nível I - Superior de Direção, BRUNA 
GHANNAM MACEDO, matrícula nº 31930.
Art. 2º. Fica nomeado para o cargo em comissão de Chefe de 
Gabinete do Prefeito - Nível I - Superior de Direção, JOSÉ 
ODILON DE OLIVEIRA, CPF/MF nº. 315.067.391-72. 
Parágrafo único. O servidor, ora nomeado, deverá se apresentar 
na Gerência de Folha da Diretoria de Operações e Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos para 
efetuação de seu cadastro admissional, munido de documentação 
pessoal, antes de dar início ao exercício de suas funções.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e Recursos Humanos 

DECRETO Nº. 45.093, DE 17 DE JULHO  DE 2020

“NOMEIA LEONARDO GOMES COSTA, 
CPF/MF Nº 702.655.351-82. PARA O CARGO 
EM COMISSÃO DE ASSESSOR GERAL II DO 
BANCO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
E RECURSOS HUMANOS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, e, considerando o que consta do Art. 22 da 
Lei Complementar nº. 355, de 06 de fevereiro de 2017, alterado 
pela Lei Complementar nº. 436, de 10 de fevereiro de 2020;
DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeado para o cargo em comissão de Assessor Geral 
II do Banco de servidores comissionados da Secretaria Municipal 
de Governo e Recursos Humanos, LEONARDO GOMES COSTA.
Parágrafo único. O servidor, ora nomeado, deverá se 
apresentar na Gerência de Folha da Diretoria de Operações 
e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo 
e Recursos Humanos para efetuação de seu cadastro 
admissional, munido de documentação pessoal, antes de dar 
início ao exercício de suas funções.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1º de agosto de 2020.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e  Recursos Humanos 

DECRETO Nº. 45.094, DE 17 DE JULHO DE 2020

“EXONERA AS PESSOAS QUE 
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, e, considerando o que constam dos §§ 2º 
e 3º, Art. 22 da Lei Complementar nº 355, de 06 de fevereiro 
de 2017, alterado pela Lei Complementar nº 436, de 10 de 
fevereiro de 2020;
DECRETA:

Art. 1º. Ficam exoneradas dos cargos em comissão do Banco 
de servidores comissionados da Secretaria Municipal de 
Governo e Recursos Humanos, as pessoas que menciona:
ITEM NOME CARGO MATRÍCULA Nº

01 GLAUCIENE VIEIRA DE OLIVEIRA ASSESSOR 
GERAL II 30369

02 LORENA CRISTINA RIBEIRO SILVA ASSESSOR 
GERAL III

 
31269

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e  Recursos Humanos 
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DECRETO Nº. 45.095, DE 17 DE JULHO DE 2020

 “NOMEIA AS PESSOAS QUE 
MENCIONA”.

                   
O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso dos poderes e 
atribuições legais, e, considerando o que constam dos §§ 2º 
e 3º, Art. 22 da Lei Complementar nº 355, de 06 de fevereiro 
de 2017, alterados pela Lei Complementar nº 436, de 10 de 
fevereiro de 2020;
DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeadas, as pessoas que menciona, para os 
cargos em comissão do Banco de servidores comissionados 
da Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos, de 
acordo com especificado no quadro a seguir:
ITEM NOME CPF/MF nº CARGO

01 Glauciene Vieira de Oliveira 953.159.501-15 Assessor Geral I

02 Leila Costa Fernandes 808.784.071-20  
Assessor Geral II

03 Janaina Silva Carvalho Diniz 046.622.843-29

04 Nataly Luis Ribeiro de Souza 838.226.311-91
 
Assessor Geral III

05 César Augusto de Almeida Pereira 753.817.291-20

Parágrafo único. Os servidores, ora nomeados, deverão se 
apresentar na Gerência de Folha da Diretoria de Operações 
e Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Governo 
e Recursos Humanos para efetuação de seu cadastro 
admissional, munido de documentação pessoal, antes de dar 
início ao exercício de suas funções.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo e Recursos Humanos 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –  
Nº. 001/2020

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos, torna público, nos termos do art. 61 da Lei Orgânica do 
Município, a abertura de inscrições e estabelece normas relativas 
à realização de Processo Seletivo  Simplificado  destinado  ao 
preenchimento de vagas em caráter temporário, bem como 
à formação de cadastro de reserva técnica, para atender 
necessidade de excepcional interesse público do Município de 
Anápolis. O Processo Seletivo Simplificado será regido pelas 
normas deste Edital e seus anexos, para provimento de vagas na 
função temporária de Auxiliar de Obras e Serviços, conforme 
quantitativo de vagas especificado no Anexo I, tendo em vista o 
disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, as disposições da Lei Complementar n° 
443, de 30 de março de 2020, e legislações aplicáveis.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se ao 
preenchimento de 10 (dez) vagas de Auxiliar de Obras e Serviços 
Urbanos, em caráter temporário, e formação de cadastro 
de reserva técnica, para atender necessidade temporária de 
excepcional interesse público do Município de Anápolis.
1.2 - As contratações serão feitas de acordo com a necessidade 
da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e à medida 
do acréscimo da demanda de obras e serviços.
1.3 -  Os pré-requisitos/escolaridade, a carga horária, a 
remuneração mensal e o número de vagas previsto constam no 
Anexo I deste Edital.
1.4 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação neste processo seletivo, valendo 
para este fim a publicação da lista dos candidatos classificados 
no site http://www.anapolis.go.gov.br/portal/, no Diário Oficial 
do Município, conforme cronograma disposto no Anexo II. 
1.5 - Para todos os efeitos, o conhecimento prévio das normas 
contidas neste Edital é requisito essencial para a inscrição e para 
a participação neste processo seletivo simplificado. O candidato 
que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas aqui 
estabelecidas, será eliminado do mesmo.

II - DAS VAGAS E HABILITAÇÕES
2.1 -  O preenchimento de vagas visa atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Uma vez contratados, 
os profissionais serão lotados onde houver vagas e atendendo ao 
interesse da SEMOSU, podendo ter exercício em quaisquer das 
obras e logradouros públicos.
2.2 - O presente processo seletivo destina-se, também, à 
constituição de reserva técnica, que será no mesmo quantitativos 
de vagas disposto no Anexo I, para futuras admissões de acordo 
com as necessidades da SEMOSU, durante o prazo de validade 
do mesmo ou até que se conclua o concurso público, observados 
os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
2.2.1 - Considera-se reserva técnica, para os efeitos deste Edital, 
o quantitativo de pessoal classificado além da quantidade de 
vagas citadas no Anexo I.
2.3 - Havendo dispensa ou desistência do candidato, o Município 
reserva-se o direito de convocar candidatos dentro do quantitativo 
de vagas disposto no Anexo I, observando-se rigorosamente 
a ordem de classificação dos candidatos, durante o prazo de 
validade do presente processo seletivo.
2.4 - O processo seletivo será regido por este Edital, por seus 
anexos e eventuais retificações, caso existam.
2.5 - As vagas deverão ser preenchidas por candidatos que 
disponham da habilitação informada no presente Edital, bem 
como de experiência.

III – DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:
3.1 - São requisitos para a contratação:
a) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas no artigo 12 
da Constituição Federal;
b) ter os requisitos de escolaridade mínimos conforme disposto 
no Anexo I deste Edital, na data da inscrição;
c) conhecer, atender e estar de acordo com as exigências contidas 
neste Edital;
d) ter, à data do encerramento das inscrições, idade mínima de 
18 (dezoito) anos;
f) ter cumprido serviço militar ou dele ter sido dispensado, no 
caso de sexo masculino;
g) ter a situação regularizada perante a legislação eleitoral;
h) ter sido aprovado em todas as etapas do processo seletivo 
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público simplificado.

IV – DAS INSCRIÇÕES:
4.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento 
e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste processo seletivo simplificado, em relação às quais não 
poderáalegar desconhecimento.
4.2 - O Edital, seus anexos e a Ficha de Inscrição Curricular/
Curriculum Vitae estarão disponíveis na internet, no site da 
Prefeitura de Anápolis (www.anapolis.go.gov.br) e deverá ser 
impresso pelo próprio candidato e preenchido à mão, de forma 
legível. 
4.3 - O procedimento para as inscrições obedecerá às seguintes 
etapas:
4.3.1 - Entrega, nos dias, horários e local determinado no item 
4.4 deste Edital, da Ficha de Inscrição Curricular/Curriculum 
Vitae devidamente preenchida e as cópias legíveis dos seguintes 
documentos:
a) RG;
b) CPF;
c) Certidão de quitação eleitoral;
d) Comprovantes de tempo de serviço/experiência profissional, 
mediante apresentação de contrato de trabalho registrado em 
CTPS, atos de nomeação/exoneração junto a órgãos públicos, 
declaração expedida por tomador de serviço, ou outro documento 
idôneo que demonstre a experiência profissional informada;
e) Comprovante de atuação como jurado em julgamento e/ou 
participação em eleições como mesário, caso possua, no que 
poderão ser utilizados como critério de desempate.
f) Declaração assinada pelo candidato de que não foi demitido 
por justa causa em órgão público;
g) Originais das certidões negativas criminais dos foros estaduais 
dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, 
e da Justiça Federal, ambas expedidas no máximo há 06 (seis) 
meses, ressaltando que caso o candidato tenha antecedentes 
criminais, só haverá impedimento para a sua nomeação quando 
ainda não tenham passado 05 (cinco) anos da extinção da 
punibilidade ou do cumprimento da pena.
4.3.2 – Caso seja convocado, quando da assinatura do contrato, 
o candidato deverá apresentar as documentações originais 
previstas no item 4.3.1 no Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
4.4 - As Fichas de Inscrição/Curriculum Vitae deverão ser 
entregues no dia 20/07/2020, das 8h às 17h, naDiretoria de 
Serviços Urbanos, situada na Rua Rosário Paulista Ramos, 
nº 430, Avenida João Luiz de Oliveira, Cep: 75125-720.
4.5 - Será permitida a inscrição por procuração legalmente 
constituída, específica e individual, com firma reconhecida 
por autenticidade, acompanhada de cópias dos documentos 
de identidade do candidato e do procurador, devidamente 
autenticadas.
4.6 - Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, 
que ficará retida.
4.7 - O candidato inscrito por procuração assume total 
responsabilidade pelas informações e/ou endereços incorretos 
ou incompletos fornecidos por seu procurador, na Ficha de 
Inscrição/Curriculum Vitae, arcando com as consequências de 
eventuais erros no preenchimento daquele documento.
4.8 - O candidato que efetivar mais de uma inscrição terá todas 
as inscrições canceladas.
4.9 - Não será cobrada taxa de inscrição.
4.10 - Não haverá inscrição condicional, nem por correspondência, 
nem pela internet, fax ou outros meios similares.
4.11 - Não poderá se inscrever no presente processo seletivo 

simplificado o candidato que estiver cumprindo penalidade 
disciplinar de demissão no serviço público ou que já tenha sido 
dispensado de contratação em caráter temporário anterior por 
não atender aos requisitos, não havendo óbice de sua contratação 
caso já tenha cumprido a pena imposta. O candidato também 
deverá observar os casos de impedimento de acumulação de 
cargos.
4.12 - Para fins de inscrição e identificação do candidato, 
consideram-se documentos de identidade: cédula de identidade, 
carteira nacional de habilitação, identidade expedida por 
conselho regional de fiscalização profissional, carteira de 
trabalho, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão 
público.

V - DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
5.1 - Fica assegurado o direito de se inscrever no presente 
Processo Seletivo as pessoas portadoras de deficiência, para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveiscom a 
deficiência de que sejam portadoras.
5.2. Ficam reservadas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas 
neste Processo Seletivo Público Simplificado, por cargo, às 
pessoas portadoras de deficiência, de acordo com art. 7º. da Lei 
Complementar n° 212, de 22 de dezembro de 2009, desde que 
a deficiência de que são portadores sejam compatíveis com as 
atribuições da função.
5.2.1. Esta norma não terá incidência nos casos em que a aplicação 
do percentual de 5% (cinco por cento) implicar, diretamente, em 
majoração do percentual mínimo fixado.
5.2.2. Nas operações aritméticas necessárias à apuração do 
número de cargos reservados, quando o resultado obtido não 
for o número inteiro, desprezar-se-á a fração inferior a meio, e 
arrendondar-se-á para o primeiro número inteiro subsequente a 
fração igual ou superior a meio.
5.3 - No Anexo I, as vagas destinadas aos portadores de 
deficiência já estão incluídas no total discriminado.
5.4 - Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas 
que se enquadrarem nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto nº. 3.298/99.
5.5 - Os candidatos deverão declarar, quando da inscrição, serem 
portadores de deficiência, especificando-a na Ficha de Inscrição 
Curricular/Curriculum Vitae.
5.6 - As pessoas portadoras de deficiência,  resguardadas 
as condições especiais previstas no Decreto nº. 3.298/99, 
particularmente em seu artigo 40, participarão do Processo 
Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos 
no que se refere aos critérios de seleção, critérios de aprovação, 
data, horário e local de apresentação para a seleção.
5.7 - Os portadores de deficiência que não realizarem a inscrição 
conforme instruções constantes neste item, não poderão impetrar 
recurso em favor de sua situação.
5.8 - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas 
para portadoresde  deficiência,  essas  serão  preenchidas  pelos 
demais candidatos, observando a ordem de classificação final.
5.9 - O candidato que no ato da inscrição declarar-se portador de 
deficiência, sendo aprovado no processo seletivo, terá seu nome 
divulgado na lista de classificação geral da função temporária, 
bem como em lista adicional reservada aos portadores de 
necessidades especiais, também observada a ordem de 
classificação.
5.10 - Os portadores de deficiência, quando convocados, serão 
submetidos à perícia médica oficial, que terá decisão terminativa 
sobre a qualificação como portador de deficiência ou não, e sobre 
o  grau  de  deficiência  capacitante  para  o  exercício  da  função 
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temporária.
5.11 -  Os candidatos  portadores  de  deficiência  convocados 
deverão comparecer à perícia médica munidos de laudo médico, 
emitido a menos de 60 (sessenta) dias, que ateste a espécie e 
o  grau  de  deficiência,  com  expressa  referência  ao  código 
correspondente  na  Classificação  Internacional  de  Doenças  – 
CID, bem como a sua provável causa.
5.12 - Caso o resultado da perícia conclua negativamente 
quanto à compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições da função a que foi aprovado, o candidato não será 
admitido, sendo considerando inapto para o exercício da função 
temporária, não tendo, portanto, direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tais condições.
VI - DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO
6.1 - O presente processo seletivo será realizado em duas etapas: 
a) Análise Curricular.
b) Atestado Médico
6.2 – Ambas etapas terão caráter eliminatório e classificatório.
VII – DA ANÁLISE CURRICULAR E ATESTADO 
MÉDICO
7.1 - A análise curricular levará em consideração, prioritariamente, 
os requisitos necessários (escolaridade, experiência profissional 
e tempo de serviço na área). 
7.1.1 - A análise curricular compreende:
a) a investigação da veracidade das informações contidas na 
Ficha de Inscrição Curricular/Curriculum Vitae;
b) a atribuição de pontuação pelos documentos apresentados, 
que será realizada com base nos critérios definidos no Anexo III, 
e devidamente comprovados pelo candidato.
7.1.2. O candidato que for classificado na primeira etapa (análise 
curricular), deverá apresentar laudo médico no qual comprove 
a capacidade física para exercer as atribuições relativas a cada 
função.

VIII – DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
8.1 – A classificação dos candidatos dar-se-á conforme a análise 
dos critérios definidos nos itens anteriores, conforme pontuação 
constante no Anexo III.
8.2 - A Classificação Final dos candidatos será feita pela ordem 
decrescente da Nota Final.
8.3 - Em caso de igualdade de pontuação na Nota Final dos 
candidatos, terá preferência o candidato que tiver, nesta ordem:
a)possuir maior grau de escolaridade, acima do mínimo exigido 
para o cargo; 
b) ter trabalhado como mesário voluntário, levando-se em conta 
o número de vezes em que prestou serviços à Justiça Eleitoral;
c) se o empate persistir, o critério será a ordem de chegada.
8.4 – O resultado final do processo seletivo será publicado 
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Anápolis, em 
jornal de grande circulação e no site www.anapolis.go.gov.
br, e homologado pelo Prefeito de Anápolis após o prazo para 
interposição de recursos.
IX - DOS RECURSOS
9.1 - Serão admitidos recursos apenas ao Resultado Final do 
Processo Seletivo Simplificado.
9.2 - Os recursos deverão ser interpostos após a publicação 
do resultado final mediante requerimento dirigido à Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, presencialmente ou por 
procuração legalmente constituída, específica e individual,  com  
firma reconhecida por autenticidade, acompanhada de cópias 
dos documentos de identidade do candidato e do procurador, 
devidamente autenticadas.
9.3 - Os recursos deverão conter o nome do candidato recorrente, 

número de inscrição, endereço completo para correspondência, 
assinatura, bem como a fundamentação, conforme Anexo IV do 
presente edital.
9.4 - O recurso deverá ser protocolizado nos dias28/07/2020, das 
8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos.
9.5 -  Os recursos somente serão apreciados se apresentados 
tempestivamente.
9.6 - Da decisão da Comissão do Processo Seletivo não caberá 
novo recurso.
X – DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - Encerrado o prazo para a interposição de recursos, a 
Comissão do Processo Seletivo submeterá o Resultado Final à 
homologação do dirigente municipal, através de ato próprio.
10.2 - A Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo 
Simplificado será publicado no Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Anápolis, em jornal de grande circulação e no site 
www.anapolis.go.gov.br.
XI - DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
11.1 - Os candidatos classificados, dentro do número de vagas 
previsto neste Edital, serão convocados para firmarem contrato 
por tempo determinado, de acordo com a legislação aplicável, 
devendo fornecer ao Município de Anápolis todos os documentos 
que lhe sejam solicitados.
11.2 - Havendo necessidade, poderá ser ampliado o número de 
convocações para preenchimento de vagas, respeitado o prazo de 
validade do Processo Seletivo Simplificado.
11.3 - O candidato convocado terá o prazo impreterível de até 
03 (três) dias úteis para apresentar-se na Prefeitura de Anápolis, 
munido da documentação exigida para a contratação.
11.4 - O candidato convocado que não comparecer dentro do 
prazo estabelecido no Edital de Convocação perderá o direito 
à vaga, podendo o Município de Anápolis convocar o próximo 
candidato aprovado.
11.5 - Caso o candidato convocado não possa assumir a função 
temporária ou não tenha interesse, também perderá o direito a 
vaga, não podendo solicitar sua reclassificação na relação dos 
aprovados.
11.6 - A duração dos contratos será de até 12 (doze) meses para 
todas as funções, podendo ser prorrogado por igual período.
11.7 –  Conforme estabelece a Lei Complementar n° 443, de 30 
de março de 2020 o contrato firmado poderá ser extinto:
- pelo término do prazo contratual; 
- por iniciativa do contratado; 
- pela prática de infração disciplinar pelo contratado; 
- por conveniência da Administração Pública Municipal; 
- pela assunção do contratado a cargo público ou emprego 
incompatível.
11.8 - Quando houver extinção do contrato a pedido do 
contratado, este deverá comunicar à Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos seu desligamento com no mínimo 30 
(trinta) dias de antecedência.
11.9 -  Ocorrendo faltas consecutivas ou intercaladas, sem 
justificativa e previsão legal,  o  contrato  será  rescindido 
administrativamente a fim de evitar prejuízos ao bom andamento 
das atividades laborais.

XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - Será facultada à Comissão do Processo Seletivo, nomeada 
pela Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, promover 
diligências destinadas à aferição dos critérios de seleção.
12.2 - Fica delegada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos  a realização  deste  Processo  Seletivo  Simplificado,  
com  a competência para coordenação e operacionalização das 
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atividades relacionadas ao certame, executando todas as fases do 
processo seletivo simplificado, desde a elaboração dos Editais, 
inscrições, análise curricular, bem como a publicação dos editais 
e dos resultados de cada fase.
12.3 - Ao participar desta seleção, os candidatos demonstram 
integral conhecimento e anuência com todas as condições 
deste Edital, bem como aquelas estabelecidas para eventual 
contratação e exercício da função.
12.4 - Os profissionais  contratados  poderão  ter  exercício  em 
quaisquer das obras e logradouros públicos, onde houver vagas, 
de acordo com a lotação orientada pela Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos.
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 - A vigência do Processo Seletivo Simplificado será de 12 
(doze) meses podendo ser prorrogada por igual período, sendo 
a duração dos contratos adstrita à vigência do Processo Seletivo 
Simplificado.
13.2 - Não será fornecido ao candidato qualquer documento 
comprobatório de classificação no processo seletivo, valendo 
para este fim as listagens divulgadas através dositewww.anapolis.
go.gov.br e do Diário Oficial Eletrônico do Município.
13.3 - O regime jurídico das contratações efetuadas por meio 
deste Processo Seletivo Simplificado será o Estatutário, não se 
subordinando os contratos ao Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de 
maio de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho.
13.4. Serão aplicadas, no que couber, as disposições da Lei 
Complementar nº. 212, de 22 de dezembro de 2009, bem como 
da Lei Complementar nº. Lei nº. 2.073, de 21 de dezembro de 
1992.
13.5 - A remuneração pelas atividades exercidas será de 
acordo com a oferecida neste Edital, consoante o disposto 
na Lei Complementar n°. 443, de 30 de março de 2020, 
independentemente da existência e comprovação de maior 
habilitação que a exigida para a função temporária.
13.6 - Os casos omissos serão avaliados pela Comissão do 
Processo Seletivo, conforme Portaria de Nomeação (Portaria n° 
010, de 14 de abril de 2020), no que tange à realização deste 
Processo Seletivo Simplificado, obedecidas as normas previstas 
e aplicáveis à matéria.
13.7 - Fica eleito o foro da Comarca de Anápolis, Estado de 
Goiás, para dirimir qualquer questão relacionada ao presente 
Processo Seletivo.

ANEXOS DO EDITAL
• Anexo I - DEMONSTRATIVO DE CARGOS, ÁREAS 

DE ATUAÇÃO, Nº DE VAGAS, REQUISITOS, 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA, CARGA HORÁRIA E 
VENCIMENTO

• Anexo II - CRONOGRAMA
• Anexo III - PONTUAÇÃO REFERENTE À 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Anexo IV – FICHA DE REQUERIMENTO DE 

RECURSO
• Anexo V - MODELO TERMO DE DECLARAÇÃO
• Anexo VI - MODELO DE CURRICULUM VITAE
• Anexo VII – MINUTA DE CONTRATO

Anápolis-GO,17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
Prefeito de Anápolis

FRANCISCO ELÍSIO LACERDA
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CONVOCAÇÃO Nº 004/2020 - CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 005/2019

A Prefeitura Municipal de Anápolis-GO, através da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pelo Decreto Municipal nº 
44.608, de 13 de fevereiro de 2020, torna público na Concorrência 
Pública 005/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada de engenharia para a Execução dos serviços de 
Pavimentação Asfáltica, Galeria de Águas Pluviais e Obras 
Complementares nos seguintes lotes: Jardim Promissão, Jardim 
Primavera, Sítios de Recreio Vale das Laranjeiras, Granville, 
Residencial Monte Sinai, Residencial Ana Caroline, Polocentro 
e Anexo Bom Sucesso, conforme solicitações números 
000245/2019 e 000246/2019 da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, constantes do processo administrativo nº 
000022023/2019, a CONVOCAÇÃO  da empresa UNIDA 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 11.275.861/0001-07, para que no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, os quais, serão contados a partir desta publicação na 
imprensa oficial, venha a apresentar Proposta de Preços para o 
Lote 02 do certame em referência, nos termos do que vaticina a 
Lei 8.666/93, Art. 64, §2º, fazendo-o em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. 
Anápolis, 17 de julho de 2020.

ALBERICO ANTÔNIO SILVEIRA DE ASSIS
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 170/2020
PROCESSO Nº 00005258/2020 –  Pregão Eletrônico nº 
007/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
CONTRATADA: GESY SARAIVA DE GOIÁS 
OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar constituído 
de eletrodoméstico diversos, conjunto de mesas, cabos, 
microcomputador e matérias diversos para atende as necessidades 
da unidade escolar Cecília Meireles. 
VALOR: R$ 1.755,42 (um mil, setecentos e cinquenta e cinco 
reais e quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 171/2020
PROCESSO Nº 000025837/2020 –  Ato de Dispensa Licitação 
nº 113/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
CONTRATADA: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES 
LTDA - IBG
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento 
continuado de gases medicinais e fornecimento de cilindro para 
armazenamento e transporte de oxigênio/ ar comprimido/ sódio 
nitroso em regime de comodato para tratamento de pacientes 
nas unidades: UPA, SAMU e Hospital Municipal Jamel Cecílio, 
em detrimento das demandas extraordinárias em razão do novo 
Coronavírus – COVID-  19.
VALOR: R$ 531.000,70 (quinhentos e trinta e um mil reais e 
setenta centavos).
VIGÊNCIA: 3 (três) meses.
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 2020.
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EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 172/2020
PROCESSO Nº 000026172/2020 –  Pregão Eletrônico nº 017/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
CONTRATADA: RM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 
OBJETO: Aquisição de manta/cobertor para distribuição gratuita 
durante a “CAMPANHA DO AGASALHO” e para oferta à 
população no âmbito dos benefícios eventuais da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, Social, Trabalho, Emprego e 
Renda. 
VALOR: R$ 251.250,00 (duzentos e cinquenta e um mil, duzentos 
e cinquenta reais). 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 173/2020
PROCESSO Nº 000060978/2019 –  Pregão Eletrônico nº 045/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
CONTRATADA: RD DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS – 
ME.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de 
uniformes, camiseta, boné e ecobags e aquisição de acessórios de 
vestuários para os serviços e programas socioassistenciais ofertados 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Emprego e Renda. 
VALOR: R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) 
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 174/2020
PROCESSO Nº 000026196/2020 –  Pregão Eletrônico nº 017/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
CONTRATADA: PIMENTA ROSA SB EIRELI 
OBJETO: Aquisição de manta/cobertor para distribuição gratuita 
durante a “CAMAPNHA DO AGASALHO” e para oferta à 
população no âmbito dos benefícios eventuais da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento, Social, Trabalho, Emprego e 
Renda.
VALOR: R$ 83.750,00 (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta 
reais)
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 175/2020
PROCESSO Nº 00005258/2020 –  Pregão Eletrônico nº 007/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
CONTRATADA: PH DAMAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar constituído 
de eletrodoméstico diversos, conjunto de mesas, cabos, 
microcomputador e matérias diversos para atende as necessidades 
da unidade escolar Cecília Meireles. 
VALOR: R$ 6.459,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 176/2020
PROCESSO Nº 00005258/2020 –  Pregão Eletrônico nº 
007/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
CONTRATADA: WD DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar constituído 
de eletrodoméstico diversos, conjunto de mesas, cabos, 
microcomputador e matérias diversos para atende as 
necessidades da unidade escolar Cecília Meireles. 
VALOR: R$ 16.895,58 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e 
cinco reais e cinquenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 177/2020
PROCESSO Nº 00005258/2020 –  Pregão Eletrônico nº 
007/2020.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 
CONTRATADA: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 
EIRELI - EPP
OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar constituído 
de eletrodoméstico diversos, conjunto de mesas, cabos, 
microcomputador e matérias diversos para atende as 
necessidades da unidade escolar Cecília Meireles. 
VALOR: R$ 3.153,98 (três mil, cento e cinquenta e três reais 
e noventa e oito centavos)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
DATA DE ASSINATURA: 17 de julho de 2020.

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 
N° 262/2019, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS E ELZI FRANCISCA DA SILVA ALVES.

MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.067.479/0001-
46, com sede administrativa na Avenida Brasil nº 200, 
Centro Administrativo Municipal, Anápolis-GO, neste ato 
representado pelo Prefeito Roberto Naves e Siqueira, 
CPF: 901.770.701-10, por meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, representada pelo Secretário Lucas Leite de 
Amorim, assistidos juridicamente pela Procuradoria Geral do 
Município, doravante denominado LOCATÁRIO; e, de outro 
lado, ELZI FRANCISCA DA SILVA ALVES, brasileira, 
casada, inscrita no CPF nº 310.824.081-15, residente e 
domiciliada a  Av. 1, Quadra 03, Lote 03, Bairro Anaville, 
Anápolis-GO, CEP 75000-000, doravante denominada 
LOCADORA, resolvem à vista do que consta no Processo 
Administrativo n° 000052029/2019, celebrar o presente 
Termo de Rescisão Amigável, mediante as cláusulas abaixo 
consignadas:
CLÁUSULA ÚNICA – DA RESCISÃO
Fica rescindido, amigavelmente, o Contrato n° 262/2019, 
celebrado em 26 de agosto de 2019, cujo objeto é a locação 
do imóvel situado na Rua Gertulino Artiaga, n° 520, Bairro 
Centro, destinado à instalação e funcionamento do Ambulatório 
Oncológico, conforme Justificativa Administrativa n° 
054/2020-SMS/GAB apresentada nos autos. 
E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Anápolis, 17 de julho de 2020.
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TERMO ADITIVO XII DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
AO CONTRATO Nº 042/2010, DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO RÁPIDO 
JAIARA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ANÁPOLIS E A EMPRESA ESCRITÓRIO TÉCNICO DE 
ENGENHARIA LTDA - ETENCO, NA FORMA ABAIXO:

MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Avenida Brasil, nº 200, Centro Administrativo 
Municipal, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 01.067.479/0001-
46, representado pelo Prefeito ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, 
CPF nº 901.770.701-10, e da Secretária firmatária, Sra. RAQUEL 
BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI, CPF nº 893.379.561-87, 
Secretária Municipal de Governo e Recursos Humanos, assistidos 
juridicamente pela Procuradoria Geral do Município, e a empresa 
ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA, inscrita 
no CNPJ sob o nº 37.297.074/0001-41, por seu representante ao 
final assinado, identificado e qualificado, à vista do que consta no 
Processo Administrativo nº 000025893/2009, resolvem celebrar 
o presente Termo Aditivo XII de prorrogação do Contrato nº 
042/2010, celebrado em 04/03/2010, Dispensa de Licitação 
– Decreto nº 29.765/2010, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogada, para viger por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 
04/07/2020 a 03/07/2021, o Contrato nº 042/2010, cujo objeto é a 
locação do imóvel destinado ao funcionamento do Rápido Jaiara. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor mensal da locação permanece em R$ 11.679,78 (onze 
mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), 
totalizando o período deste aditivo em R$ 140.157,36 (cento e 
quarenta mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 042/2010 celebrado entre as partes em 
04/03/2010, bem como dos Termos Aditivos I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X e XI, celebrados em 03/03/2011, 01/03/2012, 
01/03/2013, 28/02/2014, 03/03/2015, 29/04/2015, 02/03/2016, 
02/03/2017, 02/03/2018, 01/03/2019 e 03/07/2019 não colidentes 
com o presente termo.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em três 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 
nomeadas.
Anápolis, 03 de julho de 2020.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS - TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 004/2020 

O Município de Anápolis – GO, através da Comissão Permanente 
de Licitação – CPL, constituída pelo Decreto nº. 44.608 de 13 
de fevereiro de 2020 torna público aos interessados na Tomada 
de Preços nº. 004/2020, que após superada a fase de Recursos, 
a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das 
licitantes habilitadas na TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, 
que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO 
BAIRRO DE LOURDES, LOCALIZADO NA AVENIDA 
COMERCIAL COM A AVENIDA IPIRANGA, BAIRRO 
DE LOURDES, MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, conforme 
solicitação nº. 001469/2019 da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, constante do 
processo administrativo nº. 000014954/2020. Ocorrerá no dia 21 
DE JULHO DE 2020 ÀS 09H00MIN, na sala de reuniões da 
CPL, sito à Avenida Brasil Sul, nº. 200, Centro, nesta. Maiores 
Informações (62) 3902-2000. Anápolis-GO, 24 de julho de 2020.

ALBERICO ANTÔNIO SILVEIRA DE ASSIS
Presidente da Comissão de Licitações

PORTARIA N.º 010/2020

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CMDCA, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO, o requerimento de Instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar da Corregedoria do CMDCA, a qual 
relata a denúncia de suposta conduta irregular da Conselheira 
Tutelar Kety Coelho Guimarães, conforme descrito  nos autos do 
Processo nº           000028572/2020, fls. O2/07;
CONSIDERANDO  poder/dever estatal insculpido da 
Constituição Federal de 1988 e demais instrumentos normativos 
atinentes ao caso em tela, o Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente deve apurar eventual prática infrativa à 
luz dos fatos descritos na denúncia, anexa aos autos, garantindo 
o contraditório e ampla defesa à luz do Devido Processo Legal, 
conforme previsão das Leis nº 3.731/2014 e 2.073/1992
CONSIDERANDO, o artigo 7º, inciso VIII, da Lei Municipal n. 
º 3.731/2014, é competência do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente: “apurar os casos de má conduta 
funcional dos membros do Conselho tutelares, aplicando as 
sanções cabíveis”.
CONSIDERANDO ainda, os Arts. 31, 32 e 42 da Lei n.º 
3.731/2014 e, que a denúncia se encontra fundamentada no 
Processo n.º 000028572/2020.
RESOLVE

Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar com o fito de apurar fatos relatados nos 
autos de n.º 28572/2020, envolvendo a Conselheira  
Tutelar Sra. Kety Coelho Guimarães, assegurando à mesma 
amplo direito de defesa.

Art.  2º. Designar os Conselheiros abaixo mencionados, para 
compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, na 
forma do artigo 31 e seguintes da Lei Municipal n.º 3.371/2014 
c/c Lei e 2.073/1992, com o fim de apurar os fatos relatados no 
processo acima mencionado, sob a presidência da primeira: 
I  -   Valeska Rosa de Paiva - Membro do CMDCA;
II -   José Escobar Cavalcante Júnior    - Membro do CMDCA 
(Corregedor);
III - Marcelo de Lima Gaya - Membro do CMDCA;
IV - Erci Maria de Oliveira Lopes - Membro do Conselho Tutelar.
Art. 3º.  Deliberar que os membros da comissão acima 
designada poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos 
da Administração Pública, realizando diligências, inquirindo 
testemunhas, buscando provas, e, quando a natureza do caso 
exigir, recorrendo a perito e/ou especialista, para o fim de 
instrução processual.
Art. 4º. A presente portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Publique-se. Cumpra-se.  

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

WELLINGTON PEREIRA DA SILVA
Presidente do CMDCA 
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PORTARIA Nº. 104/2020 

A CAROLINE APARECIDA MARQUES DE SOUZA 
PARA SUBSTITUIR O SERVIDOR CLEONE 
RAIMUNDO DA SILVA”

O PREFEITO DE ANÁPOLIS, no uso de suas atribuições 
legais,
CONSIDERANDO o que consta do Art. 12 da Lei nº 3.843, 
de 30 de junho de 2016, que alterou o Art. 43 da Lei nº 2.073, 
de 21 de dezembro de 1992, bem como, as disposições 
constantes dos Art.s 44 a 46 da Lei nº 2.073/92;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de substituição do 
referido servidor no período de sua ausência, visando dar 
continuidade às atividades por ele desenvolvidas.
RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora CAROLINE APARECIDA 
MARQUES DE SOUZA, para gerir e assinar pela Diretoria 
de Gestão Tecnológica e Comunicação da Secretaria Municipal 
de Gestão, Planejamento e Tecnologia, durante o afastamento 
do titular CLEONE RAIMUNDO DA SILVA, no período de 
06 a 20 de julho de 2020, por motivo de férias.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a  06 de julho de 2020.

PREFEITURA DE ANÁPOLIS, em 17 de julho de 2020.

ROBERTO NAVES E SIQUEIRA
 Prefeito de Anápolis 

RAQUEL BATISTA MAGALHÃES ANTONELLI
Secretária Municipal de Governo

 e Recursos Humanos
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Documentos conferem com os originais - Decreto Nº 30.375, de 28 
de Maio DE 2010, que Dispõe sobre a implantação do Diário Oficial 
Eletrônico e, com base na MP Nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui 

a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil


