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correrão à conta do Orçamento Municipal vigente, na seguinte dotação orçamentária:
07 – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 
100 – Departamento de Agricultura 
18 – Gestão Ambiental
541 – Preservação e Conservação Ambiental
0021 – Gestão Ambiental
1 708 – Termo de Colaboração, Fomento e Cooperação
3370.41.00.00.00 – Contribuições R$ 75.000,00
Parágrafo  1º  - O  repasse  da  segunda  parcela  fica  condicionado  à 

apresentação e aprovação da prestação de contas da primeira parcela, nos termos estabelecidos 
na clausula oitava.

 CLÁUSULA DÉCIMA
DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
 
A ORGANIZAÇÃO  DA SOCIEDADE CIVIL apresentará  prestação  de 

contas ao Setor de Convênios do MUNICÍPIO, parcial e anual, de acordo com as instruções da  
Secretaria de Agricultura e as normativas vigentes do Tribunal de Contas do Estado: 

I) Prestação de contas mensal: até o 5º dia útil do mês subsequente ao 
do repasse, devendo conter a documentação comprovadora (via original e uma cópia) da aplicação 
dos  recursos  recebidos  mensalmente,  conforme  descrito  no  Plano  de  Trabalho,  devidamente 
acompanhado  de  relatório  circunstanciado  das  atividades  desenvolvidas;  extratos  bancários 
conciliados,  evidenciando a  movimentação  do  recurso  e rentabilidade  do  período;  relatório  de 
receita e de despesas; certidão negativa de regularidade de situação junto à Previdência Social 
(CND) – (CNDT) e FGTS (CRF), relação nominal dos atendidos. 

II) Prestação de contas final: deverá ser apresentada até 30 de janeiro 
de 2019, nos moldes das instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
e MUNICÍPIO (prestação de contas do recurso total recebido no exercício, incluindo rentabilidade. 
Eventuais saldos não utilizados deverão ser restituídos aos cofres municipais até 30 de setembro 
do exercício a que se refere o repasse. 

Parágrafo  1º  - Apresentada  a  prestação  de  contas  parcial  e  final,  o 
Setor de Convênios deve solicitar relatório da Comissão de Monitoramento e Avaliação para emitir 
laudo final contendo parecer: 

a)  Técnico  quanto  á  execução  física  e  atingimento  dos  objetivos  da 
Colaboração. 

b)  Financeiro,  quanto  à correta  e  regular  aplicação  dos  recursos  da 
Colaboração. 

Parágrafo 2º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas 
despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência da Colaboração. 

Parágrafo 3º - Não poderão ser pagas com recursos da Colaboração, 
despesas decorrentes de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos  
fora do prazo e a título de taxa de administração. 

Parágrafo  4º  - A  falta  de  prestação  de  contas  nas  condições 
estabelecidas nesta Cláusula, ou a sua não aprovação pelo Setor de Convênios,  importará na 
suspensão das liberações subsequentes até a correção das impropriedades ocorridas. 

Fica  estabelecida  a  responsabilidade  exclusiva  da  organização  da 
sociedade civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 
que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.

Parágrafo  Único  -A responsabilidade  exclusiva  da  organização  da 
sociedade civil  pelo pagamento dos encargos trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  
relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de colaboração, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO  CONTROLE  E  DA  FISCALIZAÇÃO  DA  EXECUÇÃO  DA 

COLABORAÇÃO
 
O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob 

encargo da Secretaria de Agricultura.
Parágrafo  1º  - Fica  assegurado  o  livre  acesso  dos  servidores  dos 

órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de  
Contas  correspondentes  aos  processos,  aos  documentos,  às  informações  referentes  aos 
instrumentos de transferências regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais de execução 
do objeto. 

Parágrafo 2º - Fica estabelecida a obrigação da ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL inserir cláusula, no contrato que celebrar com fornecedor de bens ou serviços 
com a finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre acesso dos servidores ou 
empregados dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, bem como 
dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, nos termos 
desta Lei, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA RESTITUIÇÃO
 
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compromete-se a restituir no 

prazo de 30 (trinta) dias os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelos índices de 
remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes 
hipóteses: 

 I. A inexecução do objeto desta Colaboração; 
 II. Não  apresentação  do  relatório  de  execução  físico-financeira  e 

prestação de contas no prazo exigido; 
 III. Utilização  dos  recursos  financeiros  em  finalidade  diversa  da 

estabelecida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
 
A presente  Colaboração  poderá  ser  rescindida  por  infração  legal  ou 

descumprimento de suas Cláusulas e condições executórias, bem como por denúncia precedida de 
notificação no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias,  por  desinteresse unilateral  ou consensual,  
respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese,  pelas obrigações assumidas até a data do 
efetivo desfazimento. 

Parágrafo  1º  - Quando  da  denúncia,  rescisão  ou  extinção  da 
Colaboração,  caberá  a  ORGANIZAÇÃO  DA SOCIEDADE CIVIL apresentar  ao  MUNICÍPIO  no 
prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas  
até  aquela  data,  bem  como  devolução  dos  saldos  financeiros  remanescentes,  inclusive  dos 
provenientes das aplicações financeiras. 

Parágrafo 2º - É prerrogativa do MUNICÍPIO, assumir ou transferir  a 
responsabilidade pela execução do objeto colaborado, no caso de paralisação ou da ocorrência de 
fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

Parágrafo  3º  - Na ocorrência de cancelamento de restos  a pagar,  o 
quantitativo poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DAS ALTERAÇÕES
 
Esta Colaboração poderá ser aditada,  por acordo entre os partícipes, 

nos casos de acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para prorrogação do 
prazo de vigência ou suplementação de seu valor. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DA PUBLICAÇÃO
 
A  eficácia  desta  Colaboração  fica  condicionada  à  publicação  do 

respectivo extrato no órgão de imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo de 20 (vinte) dias a contar  
da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
DO FORO
 
Fica eleito o foro da Comarca de Juína para dirimir quaisquer questões 

resultantes da execução desta Colaboração. 
E,  por  estarem de acordo  com as Cláusulas  e condições ajustadas, 

firmam  o  presente  termo  de  Colaboração  em  03  (três)  vias  de  igual  teor,  na  presença  das  
testemunhas abaixo assinadas. 

Juína/MT, 06 de Abril de 2018. 

 MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT

ALTIR ANTÔNIO PERUZZO
Administrador Público
 
ASSOCIAÇÃO IND. ENAWENE-NAWE
TOLOHAITE WALAWALISE KAWALINEROENE 
Dirigente
 
TESTEMUNHAS:
  
JOÃO MANOEL DE SOUZA PERES
Gestor
 CPF/MF Nº 488.006.511-00 
MICHELLE BLATT

Testemunha
 CPF/MF Nº 025.562.421-24

 

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2018

O Pregoeiro nomeado pela Portaria  Municipal  n.º  3443/2018,  TORNA 
PÚBLICO,  para  conhecimento,  dos  interessados,  que  fará  licitação  na  modalidade  Pregão 
Presencial,  do  tipo  “MENOR  PREÇO  POR  ITEM,  para  AQUISIÇÃO  DE CAMINHÃO  USADO 
EQUIPADO COM GUINDAUTO (MUNCK), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE  INFRAESTRUTURA,  MUNICIPIO  DE  JUÍNA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO, 
estando  a  sessão  pública  para  o  dia  22  DE MAIO  DE 2018  ÀS 08:00  HORAS ,  na  sala  do 
Departamento  de  Licitação  da  Administração  do  Município  de  Juína,  situado  na  Travessa 
Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:30 às 11:30 
e das 13:30 as 17:30 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência,  agenda  de  licitações.  Informações  pelo  Telefone:  (66)  3566-8302  ou  e-mail:  
licitacao@juina.mt.gov.br.  Juína-MT,  07  de  Maio  de  2018. MARCIO  ANTONIO  DA  SILVA, 
Pregoeiro Designado, Poder Executivo, JUÍNA-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 003/2018
TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público 
para  conhecimento  dos  interessados,  que  fará  realizar-se  no  dia  25/05/2018  às  08:00  horas 
(HORARIO  LOCAL),  licitação  tipo  TOMADA  DE  PREÇOS,  Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E PASSARELAS NA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ, 
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO,  MUNICIPIO  DE  JUÍNA  –  ESTADO  DE  MATO 
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GROSSO, do  tipo  Menor  Preço  Empreitada  Global,  a  qual  será  regida  pelas  Leis  8.666  e 
8.883/94. Maiores informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:30 às 
11:30 e das 13:30 as 17:30 horas, de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto 
a Comissão de Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone 
(66)-3566-8302,  solicitado  por  e-mail:  licitacao@juina.mt.gov.br  ou  baixado  do  site 
www.juina.mt.gov.br agenda de licitações. Juína-MT, 04 de Maio de 2018. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente Comissão Permanente de Licitação
Poder Executivo
 JUÍNA-MT

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

ATO

 
 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2018
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 024/2018
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS: N° 022/2018 

VALIDADE:  12  (doze)  meses,  contados  a  partir  da  data  de  sua 
publicação.

 
 Pelo  presente  instrumento,  a  Prefeitura  Municipal  de  Juruena/MT, 

doravante  denominada  PREFEITURA,  neste  ato  representada  pela  Prefeita  Municipal  Sra. 
SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 698.611, 
e do CPF 747.198.402-30 residente e domiciliada na cidade de Juruena/MT resolve registrar os 
preços da empresa  A. MANOEL DA SILVA - COMBUSTIVEL CNPJ: 02.535.956/0001-13, neste 
ato representada legalmente pela Sra.  JÉSSICA KARLA DA SILVA portadora do CPF de n° 
027.733.081-58 e RG: 2296902-0, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por  
ela  alcançada  por  item,  atendendo  as  condições  previstas  no  Instrumento  Convocatório  e  as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei  
n. 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02, em conformidade com as disposições a seguir:

 
1. DO OBJETO
 
1.1.  A presente  licitação  tem por  objeto,  o  Registro  de  Preços  para 

Futura e Eventual Contratação de Empresa para o Fornecimento de Óleo Diesel Comum, para 
atender  as  necessidades  da  Prefeitura  Municipal  de  Juruena  e  Secretarias,  conforme 
especificações e condições constantes no Termo de Referencia anexo no Edital pelo período de 12 
(doze) meses. 

2. DA VIGÊNCIA
 
2.1. A referida Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir  

de sua publicação no Diário Oficial, com inicio em 07/05/2018 e término em 06/05 /2019. 
3.  DO  GERENCIAMENTO  DA PRESENTE  ATA DE  REGISTRO  DE 

PREÇOS
 
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal 

de Juruena, através da Superintendência de Aquisição, no seu aspecto operacional, com apoio da 
Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.

 
4. DO CONTRATADO
 
4.1. O preço, a quantidade, e a especificação dos produtos registrados 

nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo. 
Item Descrição Unid Quant Marca Valor Unit Valor Total

01 OLEO DIESEL COMUM LITRO 376.000 BANDEIRA 
BRANCA

4,01 1.507.760,00

 
__________________________________
SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA 
PREFEITA MUNICIPAL DE JURUENA

A. MANOEL DA SILVA - COMBUSTIVEL
JÉSSICA KARLA DA SILVA

LICITAÇÕES

 
 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

A Comissão Especial  de Pregão,  da entidade Prefeitura Municipal  de 
Juruena, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 60/2016, de 05/04/2016, torna 
público,  para conhecimento dos interessados,  que encontra-se aberta  Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, que será realizada no dia 18/05/2018, às 09:00 horas, (horário de Brasília) no 
portal www.bll.org.br, conforme especificado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 002/2018, 
Processo Administrativo nº 028/2018. Informamos que o Edital encontra-se disponível nos sites 
www.bll.org.br e www.pmjuruena.com.br. Maiores informações pelo telefone (66) 3553-1346.

Objeto  da  Licitação: Registro  de  Preços  para  Futura  e  Eventual 
Aquisição de Equipamentos para Fabricação de Tubos e Manilhas de Concreto, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Obras do Município de Juruena, conforme especificações 
e condições constantes no Termo de Referência anexo neste Edital  pelo período de 12 (doze) 

meses. 
 
Entrega das Propostas: A partir de 08/05/2018 no portal: www.bll.org.br 

 Juruena, 07 de maio de 2018.

Nelson Coutinho de Menezes 
Pregoeiro Oficial

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Prefeita Municipal, SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e 
em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do  
parecer conclusivo exarado pelo Presidente da C.P.L. e sua equipe de apoio, resolve:

 
HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
Licitação: 022/2018
Modalidade: Pregão Presencial SRP
Data da Homologação: 07/05/2018
Objeto  da  Licitação:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  FUTURA  E 

EVENTUAL  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA O  FORNECIMENTO  DE  ÓLEO  DIESEL 
COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA E 
SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

Fornecedor:

Razão Social: A. MANOEL DA SILVA - COMBUSTIVEL 
CNPJ: 02.535.956/0001-13
Valor: R$ 1.507.760,00

Juruena – MT, 07 de maio de 2018 

 
 SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA 
 Prefeita Municipal de Juruena 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

ATO

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 53/2018

A Prefeitura  Municipal  de  Lucas  do  Rio  Verde  – MT,  através  do  Sr. 
Prefeito Flori Luiz Binotti,  CONVOCA, o(a) candidato(a) abaixo relacionado(a), classificado(a) no 
Processo Seletivo Simplificado 001/2018, para comparecer no prazo máximo de 02 (dois) dias, a 
contar da publicação desta, na Sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, situada na 
Avenida América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis, para apresentarem documentos, habilitações  
exigidas e firmar contrato por prazo determinado em seu respectivo cargo.

Cargo: ORIENTADOR(A) DE ATIVIDADE FISICA E DESPORTIVA – 40H

CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO
11º JAIRO FONSECA DE SOUSA

12º LUIZ GUSTAVO DE SENNA RIGHI

O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência do(a) 
candidato(a) convocado(a) podendo a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, convocar o(s)  
imediatamente posterior(es), obedecendo a ordem de classificação.

Lucas do Rio Verde – MT, 07 de maio de 2018.

ANDRESSA LUCIANA FRIZZO
Secretária Municipal de Administração

MARCELO PINTO DAL BERTO
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

 
LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018
E REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018

Objeto:  Pregão Presencial  com  Registro de Preços exclusivo para 
EPP, ME e MEI, para futura e eventual contratação de empresa capacitada para realização de 
manutenção  em equipamentos  de sonorização  para  atender  a  Secretaria  de  Cultura  do 
Município de Lucas do Rio Verde -MT.

Dia: 24 de maio de 2018
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