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DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO PENALIDADES DISCIPLINARES

Ao Poder Executivo Municipal;
Juína - Mato Grosso:

EU _______________________________________,  aprovado  no  concurso  público,  objeto  do 
Edital de Concurso Público n.º 001/PE/JUÍNA/2019, realizado pelo Poder Executivo do Município 
de  Juína-MT,  para  o  cargo  de  _____________________________________________, 
DECLARO, para fins de prova junto a esta Municipalidade, e em razão de provimento do cargo de 
__________________________________________, que:

1. Estou em pleno gozo de direitos políticos;
2.  Não respondo por atos judiciais irregulares por decisão definitiva do tribunal de Contas da  
União, e Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de Município;
3. Não fui punido em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera  
de governo, com decisão definitiva;
4. Não fui condenado em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública, 
capitulados no Titulo XI, da parte especial, do Código Penal Brasileiro, na Lei Federal n.º 7.492/86  
e na Lei Federal n.º 8.429/92.

DECLARO ainda que, os dados constantes da presente declaração são expressão da verdade, e 
configurando-se a não veracidade da declaração prestada, como crime de falsidade ideológica, 
conforme art. 299, do Código Penal.

Juína-MT, ______ de ________________ de 20___.
_______________________________
Nome e Assinatura do declarante

OBSERVAÇÃO:  Constitui  crime de falsidade ideológica a omissão de 
declaração  em documento  público  ou  particular,  a  inserção  de declaração falsa  de  que  devia  
constar, com o fim de alterar a verdade sobre o fato, juridicamente relevante (art. 299, do Código  
Penal).

ANEXO VI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 002/2019
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/PE/JUÍNA/2019

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO DE TRABALHO

Ao Poder Executivo Municipal;
Juína - Mato Grosso:

EU _______________________________________,  aprovado  no  concurso  público,  objeto  do 
Edital de Concurso Público n.º 001/PE/JUÍNA/2019, realizado pelo Poder Executivo do Município 
de  Juína-MT,  para  o  cargo  de  _____________________________________________, 
DECLARO, para fins de prova junto a esta Municipalidade, e em razão de provimento do cargo de 
__________________________________________, que:

( ) Não tenho.
( ) Tenho:

vínculo empregatício, na seguinte empresa ou entidade:

Razão Social/Nome da empresa/entidade:_________________________________;
Cargo/Função ocupado:_______________________________________________;
Dias trabalhados: ____________________________________________________;
Jornada/Período: das _____:_____ as _____:_____ horas.
DECLARO ainda que, os dados constantes da presente declaração são expressão da verdade, e 
configurando-se a não veracidade da declaração prestada, como crime de falsidade ideológica, 
conforme art. 299, do Código Penal.

Juína-MT, ______ de ________________ de 20___.
_______________________________
Nome e Assinatura do declarante

ANEXO VII
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 002/2019
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/PE/JUÍNA/2019

DECLARAÇÃO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Ao Poder Executivo Municipal;
Juína - Mato Grosso:

EU _______________________________________,  aprovado  no  concurso  público,  objeto  do 
Edital de Concurso Público n.º 001/PE/JUÍNA/2019, realizado pelo Poder Executivo do Município 
de  Juína-MT,  para  o  cargo  de  _____________________________________________, 
DECLARO, para fins de prova junto a esta Municipalidade, que no prazo impreterível de _____ 
(___________)  dias,  da  data  de  apresentação  e  assinatura  desta,  entregarei  na  Divisão  de 
Recursos Humanos, do Poder Executivo Municipal de Juína-MT, os documentos exigidos pelo 
Edital de Convocação n.º ___/20___, abaixo relacionados:
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
01.
02.
03.
04.
05.
06.

07.
08.
09.
10.
DECLARO, estar ciente que a não apresentação dos documentos exigidos, no prazo estipulado,  
acarretará a perda do direito  a vaga do cargo para o qual  fui  aprovado ou classificado,  e  a 
consequente convocação do candidato subsequente.

Juína-MT, ______ de ________________ de 20___.

_______________________________
Nome e Assinatura do declarante

ANEXO VIII
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 002/2019
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/PE/JUÍNA/2019

MODELO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pela  presente  procuração  e  na  melhor  forma  de  direito  o(a)s)  OUTORGANTE(S), 
__________________,  (nacionalidade),  (estado  civil),  (profissão),  portador  da  Cédula  de 
Identidade n.º __________, SSP/___, e inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________, residente e 
domiciliado  na  (Rua,  Avenida,  Travessa),  n.º  _____,  Bairro  __________,  no  Município  de 
____________-(UF),  nomeia(m)  e  constitui(em)  seu(s)  bastante(s)  procurador(es)  o(s) 
OUTORGADO(S), __________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da 
Cédula de Identidade n.º __________, SSP/___, e inscrito no CPF/MF sob o n.º ____________,  
residente e domiciliado na (Rua, Avenida, Travessa), n.º _____, Bairro __________, no Município 
de ____________-(UF), a quem confere amplos e gerais poderes para o fim especial e único de 
representar  o  OUTORGANTE junto  ao  Poder  Executivo  Municipal  de  Juína-MT,  com vista  a  
atender  o  Edital  de  Convocação  n.º  ____/20___,  do  Concurso  Público,  objeto  do  Edital  de 
Concurso Público n.º  001/PE/JUÍNA/2019,  precisamente,  COMPARECER e APRESENTAR 01 
(uma) fotografia, tamanho 3x4, recente e colorida, do OUTORGANTE, e os demais Documentos 
exigidos pelo mencionado Edital de Convocação, no período compreendido de ___/___/20___ à 
___/___/20___, no horário das 07:00 às 13:00 horas, na Divisão de Recursos Humanos, do Poder 
Executivo do Município de Juína-MT (Prefeitura Municipal), sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, 
Bairro Centro, do já citado Município.  Podendo para tanto, o referido procurador OUTORGADO, 
assinar documentos que se fizerem necessários em nome do OUTORGANTE, apresentar, juntar,  
requerer e retirar documentos,  requerer certidões,  prestar declarações,  assinar requerimentos, 
concordar e discordar com o que preciso for, prestar declarações exigidas por lei, representar o 
OUTORGANTE perante  as  Repartições  Públicas  Federais,  Estaduais,  Municipais,  Autarquias, 
Cartórios de Notas.  Enfim, podendo,  para tanto, exercer todos os atos necessários, para o fiel 
cumprimento do Edital de Convocação n.º ____/20___, bemo como do presente mandato no que 
diz respeito aos interesses do OUTORGANTE.

Juína-MT, ____ de ________ de 20___.

________________________________________
OUTORGANTE

OBSERVAÇÃO:  A Procuração  somente  será  válida  para  efeitos  do 
Edital de Convocação n.º ____/20___ e aceita pelos Agentes da Divisão de Recursos Humanos, do 
Poder Executivo do Município de Juína-MT, desde que apresentada com a firma reconhecida do 
OUTORGANTE, por cartório notarial competente.

[1] no sítio <http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp>
[2] no sítio <http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO ELETRONICO - SRP N° 009/2019 

O  Município  de  Juína,  através  do  Pregoeiro  nomeado  pela  Portaria 
Municipal  n.º  6.413/2019,  TORNA PÚBLICO,  para  conhecimento,  dos  interessados,  que  fará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  TINTAS  PARA  DEMARCAÇÃO  VIARIA  PARA  ATENDER  AS 
NECESSIDADES  DO  DEPARTAMENTO  DE  TRANSITO,  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE 
INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA - ESTADO DE MATO GROSSO,  estando a sessão 
pública para o dia 16 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS, (Horário de Brasília-DF), onde 
será  presidida  pelo  Pregoeiro  e  equipe  de  apoio,  através  do  endereço  eletrônico 
www.bllcompras.org.br. O Edital  poderá ser adquirido no endereço eletrônico acima citado ou 
pelo  site  www.juina.mt.gov.br,  em  transparência,  agenda  de  licitação.  Maiores  informações  e 
esclarecimentos  sobre  o  certame  serão  prestados  no  Departamento  de  Licitações,  situado  à  
Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro em Juína/MT, de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 
horas, pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína/MT, 28 de Agosto 
de 2019. MARCIO ANTONIO DA SILVA, Pregoeiro Designado, Poder Executivo, JUÍNA-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
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