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<BEGIN:1361415:155>

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022

Nº 28.276

Construção Eireli HABILITADA no certame. A íntegra do julgamento da
fase de habilitação contendo os motivos de fato e de direito expostos pela
comissão processante se encontram insertos na 2ª ata da sessão interna
de resultado do julgamento dos documentação de habilitação, que poderá
ser obtida no site www.sinfra.mt.gov.br , acessando o menu “documentos”
e no submenu “editais e licitações. Informações gerais: telefone nº. (65)
3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.

<END:1361361:155>
<BEGIN:1361365:155>

A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
por intermédio do Ordenador de Despesas, com fundamento no art. 75,
inciso II, da Lei Federal nº. 14.133/2021, e considerando estarem presentes
nos autos do processo nº.SECOM-PRO/2022-01712 os pressupostos
autorizativos da legislação que rege a matéria, ratificam e tornam pública a
contratação, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, com a empresa CLEYTON
DOS SANTOS SILVA, inscrita no CNPJ nº. 45.648.699/0001-39, localizada
Rua Campo Verde, nº 1189, Bairro Cerrado - Lucas do Rio Verde-MT,
Contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário do
tipo Poltronas, no valor de R$15.798,00 (quinze mil setecentos e noventa
e oito reais), na dotação orçamentária: Projeto Atividade 2007; Fonte 100;
Natureza da Despesa 44.90.52-34
Cuiabá-MT, 29 de junho de 2022.
Adriano de Souza Morais
Secretário Adjunto de Administração Sistêmica
Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso
SECOM

<END:1361415:155>

SEMA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS - EDITAL n. 02/2022
Processo n. 315063/2020 - OBJETO: Contratação de empresa
especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra de
reforma e ampliação do Hangar do Centro Integrado de Operações Aéreas CIOPAER de Mato Grosso, localizado no Aeroporto Internacional Marechal
Rondon, setor dos Hangares, Hangar do Estado n. 40, situado à Av.
Governador Ponce de Arruda, no município de Várzea Grande/MT. Lote:
ÚNICO. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por meio da
Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n. 004/2022/
CGAB/SINFRA, publicada no DOE n.28181, de 08/02/2022, página 16,
torna público para conhecimento dos interessados que a sessão pública
para abertura do envelope contendo a Proposta de Preços da licitação em
epígrafe será realizada no dia no dia 01/07/2022, às 09h00min (horário
local), na sala de Reuniões do 2º Andar, no prédio da SINFRA, localizado
na Avenida Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n , Centro Político
Administrativo, Cuiabá/MT. A sessão pública poderá ser acompanhada em
tempo real através do canal da SINFRA no link: https://www.youtube.com/
channel/UCaDSkLVwea-9jkFp5C-M3ow, ou pelo Portal da Transparência
do Estado de Mato Grosso: http://www.transparencia.mt.gov.br/sinfra.
Informações gerais: telefone nº. (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.
br. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.

<BEGIN:1361344:155>

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 022/2022/SEMA
SIGADOC SEMA-PRO-2022/06367
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, neste ato representado
por seu Pregoeiro em substituição, no uso de suas atribuições, torna
público que a licitação referente ao Pregão Eletrônico n.º 022/2022, cujo
objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT,
HI-WALL, TECNOLOGIA INVERTER, COM CAPACIDADE DE 9.000
BTU’S E 12.000 BTU’S PARA ATENDER A SEDE DA SEMA-MT E AS
REGIONAIS”, a qual estava agendada para as 14:00 hs, do dia 30/06/2022,
está SUSPENSA para adequação no Edital, nova data será publicada.
Cuiabá - MT, 29 de junho de 2022.
Assinado digitalmente
Emanuel Francisco de Souza
Pregoeiro em substituição
SEMA/MT

<END:1361344:155>

SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

<BEGIN:1361361:155>

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS - EDITAL n. 02/2022
Processo n. 315063/2020 - OBJETO: Contratação de empresa
especializada em serviços na área de engenharia para execução da obra
de reforma e ampliação do Hangar do Centro Integrado de Operações
Aéreas - CIOPAER de Mato Grosso, localizado no Aeroporto Internacional
Marechal Rondon, setor dos Hangares, Hangar do Estado n. 40, situado
à Av. Governador Ponce de Arruda, no município de Várzea Grande/MT.
Lote: ÚNICO. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por
meio da Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria n.
004/2022/CGAB/SINFRA, de 07/02/2022, publicada no DOE n. 28.181, de
08/02/2022, página 16, torna público que, na sessão interna de resultado
da análise e julgamento dos documentos de habilitação da empresa
Ampla Engenharia e Construção Eireli, após saneamento dos itens que
a inabilitaram inicialmente, foi deliberado o resultado e reconsiderada
a decisão de inabilitação, para tornar a empresa Ampla Engenharia e

<END:1361365:155>

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT

<BEGIN:1361412:155>

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E DA ANÁLISE DA
PROPOSTA DE PREÇOS
RDC PRESENCIAL - EDITAL N. 043/2022
Processo n. SINFRA-PRO-2022/04664 - OBJETO: Contratação de empresa
de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação
da rodovia MT-030, trecho: Fim P.U. Cuiabá - Início Pavimentação (Ponte de
Ferro), com extensão de 4,12 km. A Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística, por meio da Comissão Permanente de Licitação, designada
pela Portaria n. 004/2022/CGAB/SINFRA, de 07/02/2022, publicada no
DOE n. 28.181, de 08/02/2022, página 16, torna público o resultado do
julgamento da fase de habilitação, da qual a empresa Unidas Construtora
Ltda. CNPJ: 01.865.426/0001-70 foi habilitada e declarada vencedora do
certame, com o valor de R$ 4.975.470,89 (Quatro milhões novecentos e
setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos).
A íntegra do julgamento da fase de habilitação e da análise da proposta
de preço, contendo os motivos de fato e de direito expostos pela comissão
permanente encontram-se insertos na Ata do Resultado do Julgamento
da Habilitação e da análise da proposta de preços da licitante vencedora
da etapa de lances, que poderá ser obtida no site www.sinfra.mt.gov.br,
acessando o menu “documentos” e no submenu “licitações e editais”.
Informações gerais: telefone n. (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.
br. Cuiabá, 29 de junho de 2022.

<END:1361412:155>

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT

<BEGIN:1361416:155>

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo n. SINFRA-PRO-2022/04664 - OBJETO: Contratação de empresa
de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação
da rodovia MT-030, trecho: Fim P.U. Cuiabá - Início Pavimentação (Ponte de
Ferro), com extensão de 4,12 km. A Secretaria de Infraestrutura e Logística
torna público para conhecimento dos interessados a seguinte decisão:
Parte conclusiva: HOMOLOGO o Regime Diferenciado de Contratação RDC n. 043/2022, sob o critério de julgamento menor preço, lote único, sob
o regime de execução de empreitada por preço unitário, e ADJUDICO à
empresa Unidas Construtora Ltda. CNPJ: 01.865.426/0001-70, classificada
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com o valor final de R$ 4.975.470,89 (Quatro milhões novecentos e setenta
e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos),
bem como devidamente habilitada. Informações gerais: telefone nº. (65)
3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.

<END:1361416:156>

(ORIGINAL ASSINADO)
CARLOS GEORGE DE CARVALHO DAVIM
Secretário Adjunto de Segurança Pública
SASP/SESP

<BEGIN:1361421:156>

Processo n. SINFRA-PRO-2022/04952 - OBJETO: Contratação de
empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma
ponte de concreto sobre o Rio da Casca, localizada na Rodovia MT-515, em
Chapada dos Guimarães/MT, com extensão de 50,00m e largura de 8,80m,
totalizando uma área de 440,00m². A Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística, por meio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela
Portaria n. 004/2022/CGAB/SINFRA, de 07/02/2022, publicada no DOE n.
28.181, de 08/02/2022, página 16, torna público o resultado do julgamento
da fase de habilitação, da qual a empresa Engeponte Construções Ltda.
CNPJ: 05.369.365/0001-01, classificada em 2º lugar na etapa de lances,
foi habilitada e declarada vencedora do certame, com o valor de R$
3.197.891,84 (três milhões cento e noventa e sete mil oitocentos e noventa
e um reais e oitenta e quatro centavos). A íntegra do julgamento da fase de
habilitação e da análise da proposta de preço, contendo os motivos de fato
e de direito expostos pela comissão permanente encontram-se insertos na
Ata do Resultado do Julgamento da Habilitação e da análise da proposta de
preços da licitante vencedora da etapa de lances, que poderá ser obtida no
site www.sinfra.mt.gov.br, acessando o menu “documentos” e no submenu
“licitações e editais”. Informações gerais: telefone n. (65) 3613-0529 e-mail:
cpl@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá, 29 de junho de 2022.

<END:1361421:156>

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT

<END:1361359:156>

<BEGIN:1361364:156>

AVISO DE RESULTADO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE 005/2022/SESPMT
PROCESSO: PJC-PRO-2022/00977 SIAG: 0000977/2022
O Secretário Adjunto de Segurança Pública, no uso de suas atribuições,
ADJUDICA E HOMOLOGA o CONVITE Nº 005/2022/SESP, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada em engenharia para construção
de muro na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos
Automotores em Cuiabá-MT, com fornecimento de material, mão de obra,
ferramentas e todos os equipamentos necessários à perfeita realização do
objeto contratado, para a empresa KZX CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ
45.523.937/0001-80, com o valor de R$ 208.505,01 (duzentos e oito mil
quinhentos e cinco reais e um centavo).
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.

Processo n. SINFRA-PRO-2022/04952 - OBJETO: “Contratação de
empresa de engenharia para execução dos serviços de construção de uma
ponte de concreto sobre o Rio da Casca, localizada na Rodovia MT-515, em
Chapada dos Guimarães/MT, com extensão de 50,00m e largura de 8,80m,
totalizando uma área de 440,00m²”. A Secretaria de Infraestrutura e Logística
torna público para conhecimento dos interessados a seguinte decisão:
Parte conclusiva: HOMOLOGO o Regime Diferenciado de Contratação RDC n. 044/2022, sob o critério de julgamento menor preço, lote único, sob
o regime de execução de empreitada por preço unitário, e ADJUDICO à
empresa Engeponte Construções Ltda. CNPJ: 05.369.365/0001-01, sendo
classificada em 2º lugar na etapa de lances com o valor de R$ 3.197.891,84
(três milhões cento e noventa e sete mil oitocentos e noventa e um reais e
oitenta e quatro centavos), bem como devidamente habilitada. Informações
gerais: telefone nº. (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá/
MT, 29 de junho de 2022.

<END:1361422:156>

SESP

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

<BEGIN:1361359:156>

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2022/SESP
Vistos, etc.
Considerando estarem presentes todos os pressupostos autorizativos da
legislação que regula a matéria, R A T I F I C O os termos do Parecer
n° 1.932/SGAC/PGE/2022 e demais documentos e justificativas
juntados aos autos do Processo SESP-PRO-2022/07121 e A U T O R I
Z O a contratação, por meio de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, da
empresa ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ
N° 05.614.306/0001-51, para prestação de serviço de atualização e
suporte técnico dos softwares Genexus, em atendimento à demanda da
Superintendência de Tecnologia da Informação da Secretaria de Segurança
Pública, no valor global de R$ 93.500,22 (noventa e três mil quinhentos
reais e vinte e dois centavos), com fulcro no artigo 74, inciso I, da Lei
14.133/2021, juntamente com demais Legislação pertinente.

(ORIGINAL ASSINADO)
CARLOS GEORGE DE CARVALHO DAVIM
Secretário Adjunto de Segurança Pública
SASP/SESP-MT

<END:1361364:156>

SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<BEGIN:1361438:156>

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 106/2022

<BEGIN:1361422:156>

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
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Cuiabá-MT, 29 de junho de 2022.

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E DA ANÁLISE DA
PROPOSTA DE PREÇOS
RDC PRESENCIAL - EDITAL N. 044/2022

Nº 28.276

E, para a eficácia dos atos, DETERMINO que a presente ratificação seja
publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em atendimento ao
§1º, art. 2º, do Decreto Estadual 1.126/21.

Origem: Pregão Eletrônico SRP N° 041/2021 Ata de Registro
de Preços: nº 002/2022/Secretaria de Estado de Educação
- SEDUC-PRO-2022/53120
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC.
Contratada: CONSTRUTORA SOBERANA EIRELLI -EPP
Objeto: Contratação de empresa capacitada, que sob demanda, serviços
comuns de engenharia com fornecimento de peças, equipamentos,
materiais e mão de obra, com percentual desconto a ser aplicado na forma
estabelecida em planilhas de serviços e insumos, constantes na tabela do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil,
doravante denominada TABELA SINAPI (sem desoneração) vigentes,
estabelecida para o Estado de Mato Grosso, para atender as unidades
escolares estaduais e sedes administrativas vinculadas da Secretaria de
Estado de Educação, acrescido do BDI, para atender a Escola Estadual
Cel Jeronimo Gomes Silva, bairro Centro, Araguaiana/MT.
Valor: R$ 149.033,72 (cento e quarenta e nove mil, trinta e três reais e
setenta e dois).
Fonte:120
Empenhos: 14101.0001.22.022824-5
Prazo de Vigência: O período de vigência do contrato será de 12 (doze)
meses, tendo seu início em 24/06/2022 e seu término em 23/06/2023.
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias, com início a partir do dia da
expedição da Ordem de Serviço.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Estadual MT nº 840/2017
consolidado, Resolução Normativa nº 6/2021, de 29 de junho 2021, nos
preceitos de Direito Público e, supletivamente, nos Princípios da Teoria
Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado e suas alterações
legais posteriores.
Fiscais do Contrato: João Paulo Marcomini, CPF nº CPF: 042.679.971-28,
Matrícula: 302727
CREA MT 040485, (Titular) e Kamyla Souza Benício, CPF: 047.949.751-63,
Matrícula: 309782
CREA MT 51844 (Titular) e Andressa Midori Yamauchi Baufleur, CPF nº
035.759.521-16, Matricula nº 253285 (Gestora do contrato).
Cuiabá/MT, 24 junho de 2022.

<END:1361438:156>
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