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PORTARIA Nº 06/2020/GAB-SETASC/MT
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
CIDADANIA, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 71, II da
Constituição do Estado de Mato Grosso e;
RESOLVE
Art. 1º Fica instituída Comissão de Seleção, a qual compete o processamento e julgamento de Chamamento Público no âmbito da Administração Pública Estadual, pertinentes à Secretaria Estadual de Assistência
Social e Cidadania - SETASC, para contratação de Organização da
Sociedade Civil
voltada para implantação do PROGRAMA DE
PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS NO ESTADO DE MATO
GROSSO respeitadas as condições e os critérios de seleção estabelecidos
no Edital de Chamamento, bem como as disposições da Lei Federal nº
13.019/2014, alterada pela Lei 13204/2015 e Instrução Normativa Conjunta
SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº. 01/2016.
Art. 2º A Comissão de Seleção de que trata o artigo antecedente
será composta pelos seguintes membros:
I - ELIANE NUNES DA SILVA GUEDES - PRESIDENTE
II - LUDMYLLA BIANCHINI - SECRETÁRIA
III - ERIKA DE AMORIM BARROS - MEMBRO;
IV - THALITA DA COSTA ALVES - MEMBRO;
V - JEANNY CRISTINA CORSO - MEMBRO
VI - GIOVANA MARIA DO NASCIMENTO - MEMBRO
Art. 3º. Será impedido de participar como membro da comissão
servidor que, nos últimos cinco anos, tenham mantido relação jurídica com,
ao menos, uma das organizações da sociedade civil partícipes.
Art. 4º. A comissão deverá selecionar organização da sociedade
civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração, fomento,
garantindo a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa.
Art. 5º. São atribuições da Comissão de seleção:
I - Preenchimento de atas contendo no mínimo as datas e os
critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas, bem como, a
metodologia de pontuação e o peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso;
II - Justificativa quando ocorrer seleção de proposta que não for a
mais adequada ao valor de referência do chamamento público;
III - diagnóstico do grau de adequação da proposta aos objetivos
do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando
for o caso, ao valor de referência constante do chamamento;
IV - No caso de dispensa ou inexigibilidade do chamamento
público será devidamente justificado pela comissão e homologado pelo o
administrador público estadual.
IV - o resultado do julgamento deverá estar disponível no sítio
oficial do órgão e Diário Oficial.
Art. 6º. O ato de homologação é de competência da autoridade
máxima do órgão gestor da parceria.
Art. 7º. A homologação não gera direito para a organização da
sociedade civil à celebração da parceria.
Art. 8º. Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção
poderá solicitar assessoramento técnico de especialista, sem ônus.
Art. 9º Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora
nomeados, serão considerados serviços públicos relevantes, dos quais
não fazem jus ao recebimento de gratificação ou qualquer espécie de
vantagem pecuniária em razão do exercício das suas funções.
Art. 10º A Comissão de Seleção, bem como a nomeação de seus
membros terá vigência a contar da publicação da presente Portaria até o
término dos chamamentos públicos processados no exercício de 2020.
Art. 11º. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção
poderá solicitar apoio de servidores públicos especialistas nas políticas
públicas respectivas, objeto do chamamento em processamento e
julgamento.
Art. 12º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2020/SEDEC
PROCESSO N° 470394/2019
CONTRATANTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico SEDEC - CNPJ nº 03.507.415/0013-88.
CONTRATADO: PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CNPJ
n° 08.282.957/0001-80.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de vigilância armada para atender
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, com um posto de
vinte e quatro horas ininterruptas, de segunda a domingo.
VALOR: R$ 206.449,92 (duzentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e
nove reais e noventa e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17101.2007.33903700.196
DA VIGÊNCIA: Este instrumento vigorará, por 12 (doze) meses, contados a
partir da data da sua assinatura, tendo eficácia legal após a publicação do
seu extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, à critério
da Administração nos limites da Lei nº. 8666/1993, artigo 57, inciso II.
ASSINAM: JEFFERSON PREZA MORENO - Secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico (em substituição) - Contratante - MALUZE
GONÇALVES DE QUEIROZ - Pantanal Vigilância e Segurança Ltda. Contratada.
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO “DE OFÍCIO”
DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO Nº 0318-2019/SECEL referente
ao Processo nº 438044/2019.
PARTES: Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer - CNPJ n°
03.507.415/0026-00 e o Instituto Case - CNPJ Nº 05.040.569/0001-02.
OBJETO: O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência
original do Termo de Fomento passando o término da vigência para
31/05/2020.
ASSINATURA: 10/01/2020.
SIGNATÁRIO: Allan Kardec Pinto Acosta Benitez - Secretário de Estado de
Cultura, Esporte e Lazer.
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2020/SES.
PROCESSO: N° 516546/2019
PREGÃO: 030/2019
A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE
PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas
abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as
condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação
em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de
transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível
na integra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e
Contratos e no sítio eletrônico desta Secretaria (www.saude.mt.gov.br).
OBJETO: “Registro de Preço para eventual aquisição de medicamentos
de forma a atender as seguintes unidades da Secretaria de Estado de
Saúde de Mato Grosso: Centro Estadual de Referência em Média e Alta
Complexidade (CERMAC); MT- HEMOCENTRO; Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU); Superintendência de Assistência Farmacêutica
(SAF), Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (CEOPE);
Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho; Hospitais
Regionais de Alta Floresta, Cáceres, Colíder, Rondonópolis, Sinop, Sorriso,
Hospital Metropolitano de Várzea Grande e Hospital Estadual Santa Casa,
por um período de 12 meses”
RAZÃO SOCIAL: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA
LTDA
CNPJ: 04.301.884/0001-75
Endereço: RUA VIA PRINCIPAL 06 SN QD 09 LOTE 12/15 DAIA ANÁPOLIS/GO CEP: 75.132-135
Representante: CALAMBUR SUBRAMANIAM BALAJI
RG: V-224751-V-SSP/SP CPF: 729.778.681-00
E-mail: licitacao@aurobindo.com.br

