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e) Executar o objeto do Convênio, de acordo com o Plano de Trabalho.
f) Encaminhar a Prestação de Contas do recurso financeiro recebido, de 

acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
g)  Apresentar  relatórios,  quando  solicitados  pelo  CONCEDENTE, 

relativos a execução do presente Convênio; e,
h) Demais obrigações estabelecidas pela Lei Federal n.º 8.666/93.
 
CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
 
a)  repassar  os  recursos  financeiros  conforme  estabelecido  na  Lei 

Municipal n.º xxxx/2016, neste Convênio;
b)  orientar,  supervisionar  e  fiscalizar  a  execução  do  objeto  deste 

Convênio, no tocante à forma e aplicação dos recursos e sua Prestação de Contas;
c) acompanhar a execução do objeto deste Convênio, mediante visitas 

para avaliação técnica, visando à consolidação do objeto preconizado no presente instrumento;
d) encaminhar a Prestação de Contas quando solicitado pelos órgãos de 

controle externo e interno, no prazo legal ou regimental; e,
e) demais obrigações estabelecidas pela Lei Federal n.º 8.666/93.
 
CLÁUSULA QUINTA
DA CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS
 
Os  dispêndios  decorrentes  da  execução  deste  Convênio  correrão  à 

conta do Orçamento Municipal vigente, na seguinte dotação Orçamentária:
 

09 - Sec.Mun.de Esportes, Lazer e Turismo
100 - Departamento de Desporto
27 - Desporto e Lazer
812
2941

-
-

Desporto Comunitário
Apoio ao Moto Clube de Juina

33.50.41 - Contribuições
   

 
CLÁUSULA SEXTA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 
 A prestação de contas dos recursos constantes neste convênio deverá 

ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de Juína bimestralmente após o recebimento de cada 
parcela, acompanhados da seguinte documentação.

 
I - Cópia do Termo de Convênio ou Termo simplificado de convênio com 

a indicação da data de sua publicação;
II - Relatório de Execução Físico-Financeiro anexo III;
III - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os 

recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos de aplicação dos 
recursos no mercado, quando for o caso e os saldos;

IV - Relação de pagamento;
V - Extrato da conta bancária especifica do período de recebimento da 

primeira parcela até o ultimo pagamento e conciliação bancária, quando for o caso;
VI  –  Cópia  das  faturas,  recibos,  notas  fiscais  e  quaisquer  outros 

documentos  comprobatórios  de  despesas  emitidos  em nome  do  CONVENENTE EXECUTOR, 
devidamente atestados, recibados e identificado com o número do convênio ou similar.

VII  -  Comprovante  do  recolhimento  do  saldo  de  recursos,  á  conta 
indicada pelo responsável pelo programa.

 
PARAGRAFO PRIMEIRO - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer 

outros  documentos  comprobatórios  de  despesas  deverão  ser  emitidos  em  nome  do 
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 31/12/2016.
 
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  ao  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 as despesas as expensas do 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) vias 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, xx de XXXX de 2016.
 
 

MUNICÍPIO DE JUINA-MT
CONCEDENTE
HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal

MOTO CLUBE DE JUINA
CONVENENTE
PAULO RICARDO TATSCH
Presidente
 
 

 
TESTEMUNHAS:
  

______________________________;
 
CPF/MF N.º __________________;

______________________________;
 
CPF/MF N.º __________________;

 

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  039/2016  –  SISTEMA  DE 

REGISTRO DE PREÇOS

A Pregoeira nomeada pela Portaria Municipal n.º 8.314/2016, 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 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CARIMBOS, E CRACHAS ATENDENDO 
AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, estando a sessão pública para o dia 24 
de Maio de 2016 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  horas,  de  segunda  a  sexta-feira  ou  pelo  site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparencia, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 
3566-8302 ou e-mail:  licitacao@juina.mt.gov.br.  Juína-MT, 10 de Maio de 2016.  YOANA LAYS 
BESERRA DA LUZ- Pregoeira Designada - Poder Executivo – Juína-MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO  DE  ERRATA  DO  EDITAL  DE  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº 

017/2016

O  MUNICÍPIO  DE  LUCAS  DO  RIO  VERDE-MT,  através  de  sua 
Pregoeira,  torna público que o Edital  de Pregão Eletronico nº 017/2016 que trata  da “Pregão 
Eletrônico (Registro de Preço) para a para futura contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de fornecimento parcelado, futuro e eventual de bilhetes de passagens 
aéreas nacionais, compreendendo a reserva, agendamento, vendas, marcação, remarcação, 
reembolso, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde 
MT.” Constou equivocadamente em seu edital a expressão de “valores”, quando o correto é 
“percentuais.”Diante  das  alterações  não  se  faz  necessário  a  reabertura  integral  do  certame 
permanecendo a data da sessão conforme edital: 

Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br

Data de Inicio para o recebimento das propostas:  das 09:00 horas do 
dia 28/04/2016 até as 17:00 horas do dia 15/05/2016 ( horário de Brasília)
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