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Sexta-Feira, 25 de Outubro de 2019
Capa de processo
em cartolina, (240g/
m2), com dimensões
aproximadas de 48x32
cm (variação máxima
de + ou - 5%), cortado
e vincado, com 2 (dois)
furos compatíveis com
o uso de perfurador,
UN
impressão contendo ou
não o brasão do estado
de mato grosso, com a
identificação do órgão/
entidade solicitante,
conforme arte e cor a
ser definida pelo órgão,
cor 1x0. Tiragem mínima
de 500 unidades
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1.250 0,65
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Samuel Longo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá-MT, 24 deoutubro de 2019.
Marcos Alexandre Pereira Stocco
PREGOEIRO OFICIAL - SETAS
(ORIGINAL ASSINADO NOS AUTOS)
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos deste procedimento, bem como
pela não objeção do presente processo administrativo nº 1947210/2019, do
Pregão Eletrônico nº 009/2019/SETASC, e em consonância com a Portaria
037/2019, HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos legais,
nos termos do artigo 4º, inciso XXI e XXII, da Lei 10.520/2002 e do artigo
49 do Decreto Estadual 840/2017, o qual tem por objeto: Registro de
preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas
na prestação de serviços de MATERIAIS GRÁFICOS, para atender as
demandas da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania e
suas unidades descentralizadas, conforme especificações e condições
constantes no Termo de Referência e seus anexos, no valor total de R$
519.610,42 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e dez reais e quarenta
e dois centavos) à empresa 4 D Designer Gráfica Editora e Comunicação
Visual EIRELI, CNPJ 13.278.238/0001-25.
LOTE 1 - MATERIAIS GRÁFICOS
VALOR: R$ 389.515,31 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e quinze
reais e trinta e um centavos)
LOTE 2 - MATERIAIS GRÁFICOS - ME/EPP
VALOR: R$ 130.095,11 (cento e trinta mil, noventa e cinco reais e onze
centavos)

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATA DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços nº.: 004/2019 - UNEMAT
Presidente da Comissão Permanente de Licitação: Samuel Longo
Portaria: Nº.: 126/2019 - UNEMAT
Processo: Nº. 103962/2018
A Universidade do Estado de Mato Grosso, por intermédio de
seu Magnífico Reitor, no uso de suas atribuições conferidas por meio e
com fulcro no art. 51, do Decreto Estadual nº 840 e art. 43, inciso VI da Lei
8.666/1993 e nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços nº
004/2019 - UNEMAT, HOMOLOGO o resultado final da referida Tomada de
Preços e ADJUDICO em favor da empresa FERREIRA DE CARVALHO E
CARVALHO LTDA - EPP, CNPJ 03.595.692/0001-56, com o valor global
da proposta de R$ 156.878,45 (cento e cinquenta e seis mil oitocentos e
setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), cujo objeto é a Seleção de
Empresa de engenharia - área de construção elétrica, para execução
dos serviços de construção de rede de distribuição urbana trifásica
em alta tensão com extensão de 1.399,00 metros de rede primária em
cabo de 3#35mm² (6,4 mm) contendo 19 postes, para regularização
do Campus Universitário de Cáceres, no município de Cáceres/MT
(Cidade Universitária), em conformidade com o resultado de licitação do
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da UNEMAT.
Cáceres/MT; 24 de outubro de 2019.

Patrícia Costa Vieira de Camargo
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

DETRAN

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2019/DETRAN/MT

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
UNEMAT

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 - UNEMAT
PROCESSO Nº 103962/2018
A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitações - CPL, designada
pela Portaria n.º 126/2019 - Unemat, torna público, para conhecimento
dos interessados que, na Tomada de Preços nº 004/2019 - UNEMAT, cujo
objeto é a Seleção de Empresa de engenharia - área de construção
elétrica, para execução dos serviços de construção de rede de
distribuição urbana trifásica em alta tensão com extensão de 1.399,00
metros de rede primária em cabo de 3#35mm² (6,4 mm) contendo 19
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Gestão - Imprensa Oficial

Prof. Dr. Rodrigo Bruno Zanin
Magnífico Reitor

<END:1124792:78>

Cuiabá, 24 de outubro de 2019.
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812,50

TOTAL
130.095,11
(R$)
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Nº 27619

postes, para regularização do Campus Universitário de Cáceres, no
município de Cáceres/MT (Cidade Universitária), sagrou-se vencedora a
empresa 1. FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA - EPP, CNPJ
03.595.692/0001-56, com o valor global da proposta de R$ 156.878,45
(cento e cinquenta e seis mil oitocentos e setenta e oito reais e
quarenta e cinco centavos). Processo 103962/2018.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT, por meio
de seu Presidente, no uso de suas atribuições e na conformidade dos
autos, HOMOLOGA e ADJUDICA nos termos do inciso VII do artigo 38 e
inciso VI do artigo 43 ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, o procedimento
licitatório denominado Tomada de Preços nº 03/2019/DETRAN/MT que
tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para execução
de reforma predial na 59ª CRT de Vila Bela da Santíssima Trindade
- MT”, conferindo à empresa vencedora do certame, EXCELÊNCIA
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP, CNPJ: 00.564.373/000195, no valor global de R$193.456,99 (cento e noventa e três mil quatrocentos
e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), a expectativa de
contratação com esta Autarquia Estadual para execução do objeto ora
pretendido.
Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2019.
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GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Presidente - DETRAN/MT

