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CONVENENTE devidamente identificadas com o n. º do documento e mantidos em arquivos, em 
boa ordem, no próprio local em que foram contabilizadas, à disposição dos órgãos de controle 
interno e externo no prazo de cinco anos contados da aprovação da prestação ou tomada de  
contas do CONCEDENTE, relativos ao exercício da concessão.

 
CLÁUSULA SÉTIMA
DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
 
Este Convênio poderá ser denunciado pelo CONCEDENTE, a qualquer 

tempo e especialmente quando da constatação das seguintes situações:
 
a)  utilização  dos  recursos  em  desacordo  com  seu  objeto  e  demais 

cláusulas estabelecidas neste instrumento;
 
b) falta de apresentação da Prestação de Contas no prazo estabelecido;
 
c)  retardamento do início da execução do seu objeto por mais de 30 

(trinta) dias, contados da data do recebimento dos recursos financeiros; e,
 
d)  demais  causas  previstas  e  estabelecidas  pela  Lei  Federal  n.º 

8.666/93.
 
CLÁUSULA OITÁVA
DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E DEMAIS ALTERAÇÕES
 
O Presente Termo de Convênio será ajustado com prazo determinado, 

sendo o termo inicial a data da sua assinatura e termo final a data de 30/11/2015.
 
O Convênio poderá a qualquer tempo de sua vigência, ser prorrogado, 

rescindido, alterado, mediante Termo de Aditamento ajustado entre as partes.
 
 
CLÁUSULA NONA
A RESPONSABILIZAÇÃO
 
A ausência da Prestação de Contas no prazo e forma estabelecidos, ou 

a prática de irregularidade na aplicação dos recursos, sujeita a CONVENENTE ao ressarcimento 
dos  valores  à  CONCEDENTE,  sem  prejuízo  das  demais  responsabilizações  penal,  civil  e 
administrativa.

 
CLÁUSULA DÉCIMA
DA PUBLICAÇÃO
 
A publicação do extrato do presente Convênio no Mural da Prefeitura 

Municipal será providenciada até  o 5.º  (quinto) dia útil  do mês seguinte ao de sua assinatura, 
correndo às despesas as expensas da CONCEDENTE.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO
 
As partes estabelecem o Foro da Comarca de Juína, Estado de Mato 

Grosso, para dirimir quaisquer questões emergentes ou remanescentes do presente Convênio, que 
não  for  possível  ser  solucionado  administrativamente,  renunciando  a qualquer  outro  por  mais 
privilegiado que seja até mesmo se houver mudanças de domicílio de qualquer das partes.

 
 
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA
DISPOSIÇÃO FINAL
 
E, por estarem assim havendo justo e concertado, foi mandado elaborar 

e datilografar este Termo de Convênio, em 4 (quatro) via de igual forma e teor, que depois de lido 
e  achado  conforme,  vai  assinado  pelas  partes,  juntamente  com  2  (duas)  testemunhas 
instrumentárias, para que surtas seus jurídicos e legais efeitos, revestindo o presente com eficácia  
de título executivo extrajudicial nos termos na Lei Civil e Processual Civil.

 
Juina-MT, ___ de Outubro de 2015.
 
 

MUNICÍPIO DE JUINA-MT
CONCEDENTE

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

ORDEM DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DE JUINA-
MT

CONVENENTE
VALDECIR DE MEIRA

 

 
TESTEMUNHAS:

 
______________________________;

 
CPF/MF N.º __________________;

______________________________;
 

CPF/MF N.º __________________;

 

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  111/2015  –  SISTEMA  DE 

REGISTRO DE PREÇO
O Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.234/2015, TORNA 

PÚBLICO,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  fará  licitação  na  modalidade  Pregão 
Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NO  FORNECIMENTO  DE 
REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO MARMITEX), REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E REFEIÇÕES 
ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, estando a sessão pública para o dia  20  de 
Novembro de 2015 às 08:00 horas, na sala do Departamento de Licitação da Administração do 
Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 605, Centro. O Edital poderá ser adquirido  
no  endereço  acima,  das  07:30  às  11:30  horas,  de  segunda  a  sexta-feira  ou  pelo  site  
www.juina.mt.gov.br, no portal transparência em agenda de licitações. Informações pelo Telefone:  
(66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 06 de Novembro de 2015.  JHONI 
MICHAEL FREISLEBEN - Pregoeiro Designado - Poder Executivo – Juína-MT. 

PORTARIA

 PORTARIA N.º 8.184, de 05/11/2015.
 
SÚMULA: Instaura Sindicância e constitui a Comissão de Sindicância, e 

dá outras providências.

Senhor  HERMES  LOURENÇO  BERGAMIM,  Prefeito  Municipal  do 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela 
Constituição Federal e pelo art.  83, inciso  III, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade 
com a Lei Complementar Municipal n.º 1.022/2008,

RESOLVE:
Art. 1.º Fica instaurada Sindicância, com a finalidade de “A APURAR” a 

conduta do Servidor LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA, Matrícula n.º 408 investido no cargo de 
Agente Administrativo II - 40 Horas e lotado na Secretaria Municipal de Planejamento do Poder  
Executivo  do  Município  de  Juína-MT,  “em  tese  por  infração  ao  Artigo  317  do  Código  Penal,  
conforme inquérito Policial nº 305/2015”.

Art.  2.º A Sindicância  instaurada  por  força  do  art.  1.º,  da  presente 
Portaria, será conduzida por uma Comissão de Sindicância, constituída pelos seguintes servidores 
públicos municipais, sob a presidência do primeiro, assim designados:

NOME DO SERVIDOR CARGO MATRÍCUL
A

ANDREIA CRISTINA SECCKI WOLLMANN AGENTE ADMINISTRATIVO II 691

MARLENE MOCELLIN PERUZZO AGENTE ADMINISTRATIVO II 426

MARLENE TEREZINHA LOUREIRO DE LIMA  FISCAL DE TRIBUTOS 403

Art.  3.º Na  forma  do  art.  205,  da  Lei  Complementar  Municipal  n.º 
1.022/2008, que dispõe sobre a reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de  
Juína/MT, a Comissão de Sindicância terá o prazo de trinta  30 (trinta) dias, a contar da data da 
instauração da sindicância, para apresentar relatório conclusivo de caráter expositivo à autoridade 
instauradora, contendo, exclusivamente, os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de quaisquer 
observações ou conclusões de cunho jurídico, com respeito a responsabilidades, “A APURAR”.

Parágrafo Único.  O prazo referido no caput  deste artigo poderá ser 
prorrogado por igual período independentemente de memorando, caso necessário.

Art. 4.º Determina ainda com base no artigo 201 da Lei supracitada o 
afastamento preventivo de 30 (Trinta) dias do servidor LUCIANO PRESTES DE OLIVEIRA, efetivo 
no cargo de Administrativo II - 40 Horas.

Art.  5.º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juína-MT, 05 de novembro de 2015.

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal 
 
Registrada no livro próprio e
publicada por afixação no local de costume, na mesma data.

Valdoir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 071/2015

A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL 
DE  JURUENA,  no  exercício  das  atribuições  que  lhe  confere  a  Portaria  nº.  168/2015,  de 
19/06/2015,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  fará  realizar  no  dia 
19/11/2015, às 08:00 horas, no endereço, Avenida Quatro de Julho, 360, Centro, Juruena-MT, a 
reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas,  conforme especificado no 
Edital  de Licitação  Nº.  052/2015-SPR na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE 
PREÇOS - MENOR PREÇO POR ITEM.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço 
supra  citado.  Maiores  informações  pelo  telefone  (66)  3553-1126  ou  3553-1407  ou  pelo  site:  
www.pmjuruena.com.br.
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