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O  Pregoeiro  nomeado  pela  Portaria  Municipal  n.º  78/2017,  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 MATERIAL ORTOPÉDICO E MATERIAL PARA PROCEDIMENTO 
CIRURGICO ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
DO  MUNICIPIO  DE  JUINA,  ESTADO  DE  MATO  GROSSO,  CONFORME  TERMO  DE 
REFERENCIA, estando a sessão pública para o dia 07 de Junho de 2017 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,  19  de  Maio  de  2017. MARCIO  ANTONIO  DA  SILVA - 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo – Juína-MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  043/2017  –  SISTEMA  DE 

REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO  PARA ME E  EPP CONFORME LEI  COMPLEMENTAR 

123/2006
O  Pregoeiro  nomeado  pela  Portaria  Municipal  n.º  78/2017,  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  ENXOVAL  E  ROUPAS  HOSPITALARES  PARA  ATENDER  AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUINA – 
ESTADO DE MATO GROSSO,  estando a sessão pública para o dia  08 de Junho de 2017 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,  19  de  Maio  de  2017.  MARCIO 
ANTONIO DA SILVA - Pregoeiro Designado - Poder Executivo – Juína-MT. 

PORTARIAS

PORTARIA N.º 1.783/2017.
 

Nomeia a Servidora que menciona, para exercer as atribuições para a 
função de gestora dos Termos de Colaboração, Fomento e Cooperação, firmados com a Secretaria 
de Assistência Social.
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, 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 as normas e a legislação em vigor.  Considerando o disposto na Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014 e a Lei Municipal nº 1.705, de 22 de março de 2017.
 

RESOLVE:
 

Art.  1º  Nomear  a  Sra.  IRENE  DE  SOUZA PERUZZO Gestora  dos 
Termos de Colaboração, Fomento e Cooperação, firmados entre este município de Juína através 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e as Organizações da Sociedade Civil. 

Art. 2º Na hipótese do gestor da parceria deixar de ser agente público ou 
ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público municipal deverá designar novo 
gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas  
responsabilidades.

Art.  3º Será impedida de participar como gestor da parceria ou como 
membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha 
mantido relação jurídica com ao menos, uma das organizações da sociedade civil partícipes.

Art. 4º Configurado o impedimento do Art. 3º, deverá ser designado novo 
gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.

Art. 5º São obrigações do gestor:
 -  emitir  parecer financeiro conclusivo sobre as prestações de contas 

parciais  e final  apresentada pela organização da sociedade civil  quanto à correta execução e 
regular aplicação dos recursos da parceria;

 - realizar a gestão dos instrumentos celebrados no tocante ao controle 
dos procedimentos de celebração, execução e prestação de contas.

Art. 6º Esta portaria terá vigência a contar de sua publicação e término 
na extinção de cada parceria firmada, onde será automaticamente revogada independentemente  
de novo ato.

Art. 7º Dê-se ciência ao servidor designado.
 

Art.  8.º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogada as disposições em contrário.
 

Juína-MT, 02 de maio de 2017.
  

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

 
  

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

 

                                          REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de  
costume.

PORTARIA N.º 1.784/2017.
  

Nomeia a Servidora que menciona, para exercer as atribuições para a 
função de gestora dos Termos de Colaboração, Fomento e Cooperação, firmados com a Secretaria 
Municipal de Saúde.
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, 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 as normas e a legislação em vigor.  Considerando o disposto na Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014 e a Lei Municipal nº 1.705, de 22 de março de 2017.
 

RESOLVE:
 

Art. 1º Nomear a Sra. LEDA MARIA DE SOUZA VILLAÇA Gestora dos 
Termos de Colaboração, Fomento e Cooperação, firmados entre o município de Juína através da 
Secretaria Municipal de Saúde e as Organizações da Sociedade Civil. 

Art. 2º Na hipótese do gestor da parceria deixar de ser agente público ou 
ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público municipal deverá designar novo 
gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas  
responsabilidades.

Art.  3º  Será impedida de participar como gestor da parceria ou como 
membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha 
mantido relação jurídica com ao menos, uma das organizações da sociedade civil partícipes.

Art. 4º Configurado o impedimento do Art. 3º, deverá ser designado novo 
gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.

Art. 5º São obrigações do gestor:
 - emitir  parecer financeiro conclusivo sobre as prestações de contas 

parciais  e  final  apresentada pela organização da sociedade civil  quanto à correta execução e 
regular aplicação dos recursos da parceria;

 - realizar a gestão dos instrumentos celebrados no tocante ao controle 
dos procedimentos de celebração, execução e prestação de contas.

Art. 6º Esta portaria terá vigência a contar de sua publicação e término 
na extinção de cada parceria firmada, onde será automaticamente revogada independentemente 
de novo ato.

Art. 7º Dê-se ciência ao servidor designado.
 

Art.  8.º  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
revogada as disposições em contrário.
  

Juína-MT, 02 de maio de 2017.
  

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

  
 

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

  
REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de 

costume.

PORTARIA N.º 1.785/2017.
  

Nomeia a Servidora que menciona, para exercer as atribuições para a 
função de gestora dos Termos de Colaboração, Fomento e Cooperação, firmados com a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.
  

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, 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 as normas e a legislação em vigor.  Considerando o disposto na Lei 
13.019, de 31 de julho de 2014 e a Lei Municipal nº 1.705, de 22 de março de 2017.
 

RESOLVE:
 

Art.  1º  Nomear  a  Sra.  VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA GRANJA 
Gestora dos Termos de Colaboração, Fomento e Cooperação, firmados entre o município de Juína 
através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e as Organizações da Sociedade Civil. 

Art. 2º Na hipótese do gestor da parceria deixar de ser agente público ou 
ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público municipal deverá designar novo 
gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas  
responsabilidades.

Art.  3º  Será impedida de participar como gestor da parceria ou como 
membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha 
mantido relação jurídica com ao menos, uma das organizações da sociedade civil partícipes.

Art. 4º Configurado o impedimento do Art. 3º, deverá ser designado novo 
gestor ou membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.

Art. 5º São obrigações do gestor:
 - emitir  parecer financeiro conclusivo sobre as prestações de contas 

parciais  e  final  apresentada pela organização da sociedade civil  quanto à correta execução e 
regular aplicação dos recursos da parceria;

 - realizar a gestão dos instrumentos celebrados no tocante ao controle 
dos procedimentos de celebração, execução e prestação de contas.
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