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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, 19 de julho de 2022.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

<BEGIN:1368151:141>

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Processo n. SINFRA-PRO-2022/04953 - OBJETO: “Contratação de empresa
de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação
da rodovia MT-329, trecho: Entr. MT-220 (Postinho) - Div. Tabaporã/Itaúba,
subtrecho: Entr. MT-220 (Postinho) - Div. Sinop/Tabaporã (km 10,3), com
extensão de 36,64km”. 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.
053/2022, sob o critério de julgamento menor preço, lote único, sob o regime
de execução de empreitada por preço unitário, e ADJUDICO Consórcio Bem
Mato Grosso, composto pelas empresas: V.F. Gomes Construtora Ltda.
CNPJ: 13.495.966/0001-99 (líder), e CFA Construções Terraplenagem e
Pavimentação Ltda. CNPJ: 83.318.022/0001-21, sendo classificada com o
valor de R$34.964.768,47 (trinta e quatro milhões novecentos e sessenta e
quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos),
bem como devidamente habilitada. Informações gerais: telefone nº. (65)
3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá/MT, 19 de julho de 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.”. 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. 057/2022, sob o critério de julgamento menor preço, lote único, sob o
regime de execução de empreitada por preço unitário, e ADJUDICO a
empresa Construtora Tripolo Ltda. CNPJ: 04.879.275/0001-06, sendo
classificada com o valor de R$ 31.800.848,37 (trinta e um milhões oitocentos
mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), bem como
devidamente habilitada. Informações gerais: telefone nº. (65) 3613-0529
e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá/MT, 19 de julho de 2022.
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Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT
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<BEGIN:1368152:141>

AVISO DE CONVOCAÇÃO
Processo n. SINFRA-PRO-2022/05526 - RDC Presencial n.055/2022 OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos
serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-471/040, trecho:
Entr. BR-163 - Assentamento Carimã, com extensão de 42,30 km. 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,
comunica que diante da desclassificação da empresa Unidas Construtora
Ltda. CNPJ: 01.865.426/0001-70, fica CONVOCADA a empresa
Construtora Tripolo Ltda. CNPJ: 04.879.275/0001-06, 2ª colocada na
etapa de lances, com valor da 1ª colocada de R$ 38.283.264,95 (trinta e
oito milhões duzentos e oitenta e três mil duzentos e sessenta e quatro
reais e noventa e cinco centavos), para apresentar proposta adequada ao
lance ofertado pela 1ª colocada e documentação de habilitação no prazo
de 02 (dois) dias úteis, nos termos do Edital, contados da publicação deste
comunicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. Informações
gerais: telefone n. (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br. Cuiabá/MT,
19 de julho de 2022.
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Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
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<BEGIN:1368153:141>

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E DA ANÁLISE DA
PROPOSTA DE PREÇOS
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. 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, na qual a empresa Construtora Tripolo Ltda. CNPJ:
04.879.275/0001-06, foi habilitada e declarada vencedora do certame, com
o valor de R$ 31.800.848,37 (trinta e um milhões oitocentos mil oitocentos
e quarenta e oito reais e trinta e sete 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

<BEGIN:1368239:141>

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022/SESP-MT
PROCESSO: PJC-PRO-2022/01636 E SIAG Nº 0001636/2022
A Secretaria de Estado de Segurança Pública vem a público informar a
abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022/SESP-MT, cujo objeto
é a aquisição de condicionadores de ar, sem instalação, para atender a
demanda das unidades descentralizadas da SESP.
LANÇAMENTO E ENVIO DA (S) PROPOSTA (S) NO SIAG: 20/07/2022 a
01/08/2022, 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: 01/08/2022 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, 19 de julho de 2022.
(ORIGINAL ASSINADO)
ADRIANA XAVIER DE SOUZA BOTOF
Superintendente de Aquisições e Contratos em Substituição Legal
SUAC/SAAS/SESP-MT
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

<BEGIN:1368254:141>

AVISO DE RESULTADO - PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº. 008/2022/SEDUC - PROCESSO
SEDUC-PRO-2021/05827
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC-MT,
mediante a Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria nº.
436/2022/GS/SEDUC/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso - DOE/MT, em 19/05/2022, torna público para conhecimento do(s)
interessado(s) o resultado da análise e julgamento da Proposta de Preços
da Licitação CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 008/2022/SEDUC, cujo objeto
é a “ Retomada da construção da ESCOLA ESTADUAL NOVA JAURU,
localizada no município de JAURU - MT”; que após análise e julgamento
da Proposta, teve como resultado: CLASSIFICADAS as empresas 1ª)
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