22 de Junho de 2022
<BEGIN:1358821:104>

AVISO DE ERRATA

Diário Oficial

Processo n. SINFRA-PRO-2022-02949 - RDC - EDITAL N. 033/2022.
Objeto: Contratação de empresas de engenharia para execução dos
serviços de restauração da rodovia MT-170, trecho: Entr.BR-64 (Mundo
Novo) - Rio Juruena, dividido em 03(três) lotes, em uma extensão total de
177,29 km. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por meio da
Comissão Permanente de Licitação (Portaria n.004/2022/CGAB/SINFRA,
publicada no DOE n.28181, de 08/02/2022, página 16), torna público aos
interessados que: No Aviso de Resultado de Habilitação e da análise da
Proposta de Preços, Onde lê-se: “ Após análise das documentações de
habilitação e propostas de preços, a Comissão Permanente de Licitação
considera a empresa MTSUL Construções Ltda. habilitadas e vencedoras
do certame do lote 3”. Leia-se: “ Após análise das documentações de
habilitação e propostas de preços, a Comissão Permanente de Licitação
considera a empresa Cavalca Construções e Mineração Ltda. habilitada
e vencedora do certame do lote 3”. As demais informações permanecem
inalteradas. Informações gerais: telefone n. (65) 3613-0529 e-mail: cpl@
sinfra.mt.gov.br.
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2022.
Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso
SINFRA - MT

<END:1358821:104>

<BEGIN:1358823:104>

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL - EDITAL n. 056/2022
Processo n. SINFRA-PRO-2022/05316 - OBJETO: Contratação de
empresa de engenharia para execução dos serviços de ampliação da
capacidade (duplicação) e iluminação da rodovia MT-24, trecho: Entr.
MT-358 - Santo Afonso - Arenápolis - Nortelândia - Diamantino, subtrecho:
Arenápolis - Nortelândia, segmento: Est. 0+0,000 à Est.428+501 e acessos
à interseção 01, com extensão de 9,14 km, bem como construção de
ponte sobre o Rio Santana (PT01029). O Edital será disponibilizado no
dia 22/06/2022, a partir das 14h00 (horário local), pelo endereço eletrônico
www.sinfra.mt.gov.br, acessando o menu “documentos” e o submenu
“licitações e editais”. Entrega das propostas: Deverão ser entregues à
Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n.004/2022/
CGAB/SINFRA, publicada no DOE n.28181, de 08/02/2022, página 16, na
sessão pública do dia 13/07/2022, às 09:00 horas (horário local), na sala
de Reuniões - 2º andar, prédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística/SINFRA, localizado na Av. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato
da Silva, 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,
bem como pelo Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso: http://
www.transparencia.mt.gov.br/sinfra. Informações gerais: telefone: (65)
3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br.
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2022.

<END:1358823:104>

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

<BEGIN:1358824:104>

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL - EDITAL n. 057/2022
Processo n. SINFRA-PRO-2022/05594 - OBJETO: Contratação de
empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação
e pavimentação da rodovia MT-383, trecho: Entr. MT-270 - Três Pontes
- Naboreiro, com extensão de 27,86 km. O Edital será disponibilizado no
dia 22/06/2022, a partir das 14h00 (horário local), pelo endereço eletrônico
www.sinfra.mt.gov.br, acessando o menu “documentos” e o submenu
“licitações e editais”. Entrega das propostas: Deverão ser entregues à
Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n.004/2022/
CGAB/SINFRA, publicada no DOE n.28181, de 08/02/2022, página 16, na
sessão pública do dia 13/07/2022, às 14:00 horas (horário local), na sala
de Reuniões - 2º andar, prédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Logística/SINFRA, localizado na Av. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato
da Silva, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT. A sessão pública
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poderá ser acompanhada em tempo real através do canal da SINFRA no
link:
https://www.youtube.com/channel/UCaDSklVwea-9jkFp5C-M3ow,
bem como pelo Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso: http://
www.transparencia.mt.gov.br/sinfra. Informações gerais: telefone: (65)
3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br.
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2022.
Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT

<END:1358824:104>
<BEGIN:1358826:104>

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL - EDITAL n. 058/2022
Processo n. SINFRA-PRO-2022/05654 - OBJETO: Contratação de
empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e
pavimentação da rodovia MT-422, trecho: Fim da pavimentação (Rio
Tartaruga) - Entr. MT-423, subtrecho: MT-422 (km-73) - Entr. MT-423, com
extensão de 26,79km. O Edital será disponibilizado no dia 22/06/2022, a
partir das 14h00 (horário local), pelo endereço eletrônico www.sinfra.mt.gov.
br, acessando o menu “documentos” e o submenu “licitações e editais”.
Entrega das propostas: Deverão ser entregues à Comissão Permanente
de Licitação, instituída pela Portaria n.004/2022/CGAB/SINFRA, publicada
no DOE n.28181, de 08/02/2022, página 16, na sessão pública do dia
14/07/2022, às 09:00 horas (horário local), na sala de Reuniões - 2º
andar, prédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística/SINFRA,
localizado na Av. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, 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, bem como pelo Portal da
Transparência do Estado de Mato Grosso: http://www.transparencia.
mt.gov.br/sinfra. Informações gerais: telefone: (65) 3613-0529 e-mail: cpl@
sinfra.mt.gov.br.
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2022.
Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT

<END:1358826:104>
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<BEGIN:1358947:104>

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2022/
SESP-MT
PROCESSO: SESP-PRO-2022/12697 E SIAG Nº 0012697/2022
A Secretaria de Estado de Segurança Pública vem a público informar a
abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022/SESP-MT, cujo objeto
é o Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Pessoa
Jurídica Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos
Operacionais e administrativos para atender as demandas da Secretaria
de Estado de Segurança Pública, categorias diversas, sem motorista, sem
combustível, com plotagem, com quilometragem livre, com manutenção
preventiva e corretiva, com rádio comunicador digital tetra, sinalizador
acústico e visual, e dentre outros itens previstos no edital, durante 24 (Vinte
e Quatro) meses consecutivos, em regime de empreitada por preço unitário.
LANÇAMENTO E ENVIO DA (S) PROPOSTA (S) NO SIAG: 22/06/2022 a
04/07/2022, período integral, exceto quanto ao dia da abertura da sessão
em que o horário máximo de aceitação estará condicionado a 30 minutos
antes do início da mesma, ou seja, até as 08h00min - Horário local (Cuiabá/
MT).
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/07/2022 às 08h30min (horário
de Cuiabá-MT), no Portal de Aquisições da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão de Mato Grosso - SEPLAG/MT. Link: http://
aquisicoes.gestao.mt.gov.br/
EDITAL: Disponibilizado no Portal de Aquisições da SEPLAG/MT, acessível
por meio do Link: https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/sgc/faces/pub/sgc/
central/EditalPageList.jsp
ESCLARECIMENTOS: pregao@sesp.mt.gov.br
TELEFONES PARA CONTATO: (65) 3613-5536 e 3613-8146.
Cuiabá-MT, 21 de junho de 2022.

<END:1358947:104>
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