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05.100.04.121.0018.2504.339036000000  –  MANUTENÇÃO  DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO 
DO DESENV URBA

Fonte: 0100000000 – Recursos Ordinários 
Valor Total:  R$ 5.794,96 (cinco mil setecentos e noventa e quatro 

reais e noventa e seis centavos) 
Data  do  Reconhecimento:  20/10/2020,  pelo  Ilmo.  Sr.  Secretário 

Municipal de Finanças e Administração de Juina-MT. 

Data de Ratificação: 20/10/2020, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de 
Juina/MT. 

 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 
DECRETO N.º 515, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.
  
Dispõe sobre a data de comemoração pela Administração Pública do 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, para o 
ano de 2020, e dá outras providências.

  
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;
  
DECRETA:
  
Art. 1.º O Ponto Facultativo Municipal da data de 28 de outubro de 2020 

(quarta-feira),  em  homenagem  ao  Dia  do  Servidor  Público,  excepcionalmente,  no  exercício 
financeiro de 2020. será comemorado pela Administração Pública Municipal no dia 30 de outubro 
de 2020 (sexta-feira).

 
Art.  2.º  As  Secretarias  Municipais  e  os  Órgãos  Autônomos  e 

Independentes, no dia 28 de outubro de 2020 (quarta-feira), funcionarão em horário normal de 
expediente.

  
Art. 3.º O disposto no presente Decreto, não será aplicado para:
 
I  - os serviços essenciais,  tais como aqueles pertinentes às áreas de 

saúde, limpeza urbana, coleta de lixo e outros que se fizerem necessários, que exercerão as suas 
funções conforme determinação das Secretarias Municipais pertinentes; e,

 
II  –  as  Unidades  Educacionais  vinculadas  à Secretaria  Municipal  de 

Educação e Cultura que deverão seguir a programação constante do Calendário Escolar.
  
Art. 4.º Fica a critério da Administração Municipal a qualquer momento 

através de ato do chefe do Poder Executivo Municipal ou do Secretário  Municipal  e  Chefe de 
Órgão Autônomo e Independente, da respectiva pasta, se necessário for, convocar todos ou parte 
dos  servidores  municipais  para  executarem  tarefas  consideradas  inadiáveis  e  indispensáveis 
diante do interesse público, utilizando-se da jornada normal de trabalho.

Art. 5.º Os servidores públicos municipais que cumprir expediente no dia 
30  de  outubro  de  2020  (sexta-feira),  poderão  requerer,  posteriormente,  junto  aos  Secretários 
Municipais/Chefes de Órgãos Autônomos e Independentes horas/dia de folga correspondente as 
horas ou dia trabalhados, observado para todos os efeitos o seu regime de jornada de trabalho.

 
Art. 6.º A Secretaria Municipal de Finanças e Administração e o Setor de 

Recursos Humanos deverão dar ciência do inteiro teor do presente Decreto, mediante cópia, a 
todos:

 
I  -  os  Secretários  Municipais  e  Chefes  de  Órgãos  Autônomos  e 

Independentes da Municipalidade, para adoção das providências dispostas, neste Decreto;
 
II - os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e Federal, 

radicadas no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, com antecedência de, no mínimo, 07 
(sete) dias, antes da data de 30 de outubro de 2020 (sexta-feira), assim como a todas as Entidades 
de Classes da Indústria, do Comércio e de Prestação de Serviços com sede no Município.

 
Art.  7.º  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  da  sua  publicação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 513, de 14 de outubro 2020.
  
Juína-MT, 20 de outubro de 2020.
 
 
ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal
   
REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de 

costume.

 
LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO  DE  PREGÃO  PRESENCIAL  N°  111/2020  –  SISTEMA  DE 

REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E REGIONALIZADOS PARA 

ME/EPP E ITENS AMPLA CONCORRENCIA

O  Munícipio  de  Juína-MT,  através  de  seu  Pregoeiro  nomeado  pela 
Portaria Municipal n.º 9.111/2020, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que 
fará  licitação  na  modalidade  Pregão  Presencial,  do  tipo  “MENOR  PREÇO  POR  ITEM”,  para 

PREGÃO  PRESENCIAL  PARA  FUTURA  E  EVENTUAL  AQUISIÇÃO  DE  GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS,  ATENDENDO  AS  NECESSIDADES  DAS  DIVERSAS  SECRETARIAS  DO 
MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 10 DE 
NOVEMBRO DE 2020 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 07:00 às 13:00 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, 21 de Outubro de 2020.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado
Poder Executivo

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 005/2020
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/PE/JUÍNA/2019

CONVOCA os candidatos que menciona, aprovados e/ou Classificados 
no Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos, objeto do Edital de Concurso Público n.º  
001/PE/JUÍNA/2019, para provimento de vagas de cargos efetivo, do Quadro de Pessoal, do Poder 
Executivo Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso.

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, CONSIDERANDO a homologação do Concurso Público, objeto do Edital de Concurso Público 
n.º 001/PE/JUÍNA/2019, pelo Decreto Municipal n.º 315, de 13 de agosto de 2019, divulgado na 
data de 16.08.2019 e publicado na data de 19.08.2019, no Diário Oficial de Contas do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso (www.tce.mt.gov.br/diario), nos sites oficiais do Poder Executivo 
(www.juina.mt.gov.br)  e  da  empresa  organizadora  do  certame 
(www.grupoatame.com.br/concurso/),

RESOLVE:

Art.  1.º  CONVOCAR  os  candidatos  aprovados  e/ou  Classificados  no 
Concurso Público de Provas e de Provas e Títulos,  objeto do Edital  de  Concurso Público n.º 
001/PE/JUÍNA/2019, que seguem relacionados no ANEXO I, do presente Edital, para efeitos do  
procedimento de nomeação,  posse e exercício em cargo de provimento efetivo do Quadro de  
Pessoal do Poder Executivo Municipal, sendo que para investidura o Convocado deverá preencher  
as seguintes condições e requisitos:

I - ter sido aprovado ou classificado no Concurso Público;

II - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão Português que tenha 
adquirido igualdade de direitos e obrigações e gozo dos direitos políticos;

III - ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos, no Ato da Posse;

IV - estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

V - estar em dia com as obrigações eleitorais;

VI  -  nível  de  escolaridade  e  os  demais  requisitos  específicos  de 
habilitação legal, exigidos para o exercício do cargo, adquirido em instituição de ensino legalmente 
reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC;

VII - aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, e 
não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do cargo; e,

VIII  -  outros  previstos  no  Edital  de  Concurso  Público  n.º 
001/PE/JUÍNA/2019  e  na  legislação  vigente  no  Município,  conforme  relacionados  nas  demais 
disposições do presente Edital.

Art.  2.º Os CONVOCADOS pelo presente Edital,  deverão comparecer, 
pessoalmente ou por procurador bastante (portando procuração pública ou particular, com firma 
reconhecida,  conforme  modelo  estabelecido  no  ANEXO  VIII,  do  presente  Edital),  no  período 
compreendido de  03/11/2020 à 06/11/2020,  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, nesse Município, MUNIDOS de 01 (uma) fotografia, 
tamanho  3x4,  recente  e  colorida,  e  APRESENTAR  os  Documentos  abaixo  relacionados,  da 
seguinte forma:

I - em fotocópias autenticadas por cartório notarial competente:

a) Cédula de Identidade – CI/RG;

b) Cadastro de Pessoa Física, no Ministério da Fazenda – CPF/MF;

c) Título de Eleitor;

d) Comprovante de votação na última eleição que anteceder a posse, se 
na época já possuía 18 (dezoito) anos ou Comprovante de Quitação Eleitoral;

e)  Certificado  de  Reservista,  ou  documento  equivalente,  ou  ainda, 
dispensa de incorporação, quando do sexo masculino;

f) Carteira de Trabalho da Previdência Social – CTPS (xerox da página 
que conste último contrato de trabalho, da página seguinte em branco e da página que contém a 
foto (frente e verso));
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