24 de Maio de 2022

Diário Oficial

1092, bairro Lixeira, Cuiabá/MT..
Valor: R$ 2.987.051,34 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil,
cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos).
Fonte:120
Empenhos: 14101.0001.22.017452-8
Prazo de Vigência: O período de vigência do contrato será de 12 (doze)
meses, tendo seu início em 19/05/2022 e seu término em 18/05/2023
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, com
início a partir do dia da expedição da Ordem de Serviço
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações legais.
Fiscais do Contrato: Jannylene Alves Pereira CPF nº 0003.542.341-29
CAU A66501-0 (Titular) Alessandra Araújo da Silva CPF nº 632.419.001-34
CREA-MT022366 (Suplente) e Andressa Midori Yamauchi Baufler CPF:
035.759.521-16. Matrícula: 253285 Gestora do Contrato.

ITEM
1

Cuiabá/MT, 19 maio de 2022.

<END:1348521:125>

SETASC

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

<BEGIN:1348349:125>

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022/SETASC
PROCESSO Nº 0001589/2022
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do Estado de
Mato Grosso - SETASC-MT, por meio de seu pregoeiro oficial, designado
pela Portaria nº 059/2021/SETASC, de 09/06/2021, publicada no Diário
Oficial do Estado em 10/06/2021, torna público, nos termos da Lei n° 8.666
de 21 de junho de 1993, c/c a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e do
Decreto 840, de 10 de Fevereiro de 2017, que realizará Procedimento
Licitatório, na Modalidade: Pregão Eletrônico, do TIPO: Menor Preço, cujo
OBJETO é a aquisição de material permanente, sendo aparelhos de
refrigeração com serviço de instalação incluso, para atender demanda
da unidade do Projeto Ser Criança - Poconé/MT.

DESCRIÇÃO
Serviços
especializados
em
estimulação
c o g n i t i v a ,
consistindo
em práticas de
cálculos mentais,
resolução
de
e x e r c í c i o s
lógicos e demais
a t i v i d a d e s
inerentes
ao
método cognitivo
aplicado,
com
fornecimento de
profissionais
e
dos
materiais
educativos,
lúdicos
e
de
apoio, tanto de
uso
individual
como
coletivo,
necessários
ao
fortalecimento
das capacidades
de concentração,
abstração,
raciocínio lógico,
coordenação
motora, disciplina
e autoestima da
pessoa

*Todos os horários deste aviso são referentes ao horário de
Cuiabá-MT (-1 hora de Brasília)
Cuiabá-MT, 23 de maio de 2022.

<END:1348349:125>

Marcos Alexandre Pereira Stocco
Pregoeiro SETASC

<BEGIN:1348507:125>

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022/SETASC
PROCESSO 550248/2021
A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA,
por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 059/2021/
SETASC, de 09/06/2021, publicada no Diário Oficial do Estado em
10/06/2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que
o Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é o registro de Preços

LOTE

QTD

VLR TOTAL

1.130,00

1

1.000

1.130.000,00

2

2.000

2.260.000,00

TOTAL

3.390.000,00

Marcos Alexandre Pereira Stocco
PREGOEIRO SETASC

<END:1348507:125>

<BEGIN:1348509:125>

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022/SETASC
PROCESSO 550248/2021

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O edital estará disponível a partir do dia
24/05/2022 no endereço:
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br, no menu “Edital” e no site www.setasc.
mt.gov.br, no menu Aquisições/Pregões/2022

SITE DA REALIZAÇÂO: http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/

VLR UNIT

PP

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2022.

ABERTURA DAS PROPOSTAS no dia 03/06/2022 às 14h00min

TELEFONES:
Informações sobre o pregão: (65) 3613-5716 ou (65) 98462-9666;
Suporte técnico ao SIAG: 0800-7222701 / (67) 3303-2730 / (67)
3303- 2702

UND

* valores em reais

LANÇAMENTO E ENVIO DA(S) PROPOSTA(S) NO SIAG: De 24/05/2022
a 03/06/2022, período integral, exceto no dia da abertura da sessão no qual
será permitido o envio somente até às 13h45min.

INÍCIO DA SESSÃO: 14h00min, através do endereço eletrônico http://
aquisicoes.gestao.mt.gov.br
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Nº 28.250

para futura e eventual contratação de empresa especializada em
desenvolvimento de método de estimulação cognitiva, para realização
de oficinas em atendimento às crianças de 04 a 12 anos de idade
do Programa SER Criança, por intermédio da Secretaria de Estado
de Assistência Social e Cidadania - SETASC/MT, ficando a empresa
CONTRATADA responsável pelo fornecimento dos materiais e
profissionais necessários para a execução das oficinas, na modalidade
presencial, teve como vencedor a empresa CENTRO EDUCACIONAL
D’PAULA EIRELI, registrada sob o CNPJ de nº 05.200.681/0001-55, no
valor total de R$ 3.390.000,00 (três milhões trezentos e noventa mil reais),
conforme segue:

Tendo em vista o que consta dos autos deste procedimento, bem como pela
não objeção do presente processo administrativo em epígrafe, do Pregão
Eletrônico nº 005/2022/SETASC, e em consonância com as Portarias
059/2020/SETASC e 032/2020/GAB-SEC/SETASC/MT, HOMOLOGO
o presente certame, para todos os efeitos legais, nos termos do artigo
4º, inciso 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 empresa especializada em desenvolvimento de método
de estimulação cognitiva, para realização de oficinas em atendimento
às crianças de 04 a 12 anos de idade do Programa SER Criança, por
intermédio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania
- SETASC/MT, ficando a empresa CONTRATADA responsável pelo
fornecimento dos materiais e profissionais necessários para a
execução das oficinas, na modalidade presencial, no valor total de
R$ 3.390.000,00 (três milhões trezentos e noventa mil reais) à empresa
CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI, registrada sob o CNPJ de nº
05.200.681/0001-55.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.

<END:1348509:125>

Rosangela Aparecida Souza
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

