04 de Outubro de 2022
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Diário Oficial

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/2022/SEDUC
DE VALOR
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021/SEDUC - UTILIZAÇÃO A
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022/SEDUC
PROCESSO SIGADOC - SEDUC-PRO-2022/31325
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO
GROSSO
Contratada:
SOMAVE
CONSTRUTORA
LTDA
(CNPJ
N°
11.161.828/0001-48)
Finalidade: O presente Termo Aditivo tem como objetivo aditar o valor
inicialmente contratado em 21,03% - R$ 80.705,74
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a “Contratação de empresa
capacitada, que sob demanda, prestará serviços comuns de engenharia
com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, com
percentual desconto a ser aplicado na forma estabelecida em planilhas
de serviços e insumos, constantes na tabela do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, doravante denominada
TABELA SINAPI (sem desoneração) vigentes, estabelecida para o Estado
de Mato Grosso, para atender as unidades escolares estaduais e sedes
administrativas vinculadas da Secretaria de Estado de Educação, acrescido
do BDI.”
Valor: R$ 464.525,74 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e
vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)
Fundamento Legal: artigo 57 §1º e incisos da Lei 8.666/93 de 21/06/1993
Gestor do Contrato: Andressa Midori Yamauchi Baufleur - CPF:
035.759.521-16 - Mat: 253285
Fiscal Titular: Aluisio da Silva Almeida - CPF: 523.203.751-04 - Mat:
249387
Fiscal Titular: Viviane Pereira da Cunha - CPF: 017.896.801-31 - Mat:
252308
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DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL RETIFICADO : O edital retificado estará
disponível a partir do dia 04/10/2022 no endereço:
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br, no menu “Edital” e no site www.setasc.
mt.gov.br, no menu Aquisições/Pregões/2022
TELEFONES:
Informações sobre o pregão: (65) 3613-5716;
Suporte técnico ao SIAG: 0800-7222701 / (67) 3303-2730 / (67)
3303- 2702
SITE DA REALIZAÇÂO: http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/
*Todos os horários deste aviso são referentes ao horário de
Cuiabá-MT (-1 hora de Brasília)
**Propostas que eventualmente já tenham sido lançadas, deverão ser
reenviadas
Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2022.
Marcos Alexandre Pereira Stocco
Pregoeiro
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ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
MTI

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 019/2022/MTI

<END:1390765:83>
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EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
Origem: Nos termos da utilização a Ata de Registro de Preços n°
002/2021/SEDUC, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº. 003/2021/
SEDUC, instruída no Processo Administrativo nº. 399581/2021/SEDUC.
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Contratada: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (CNPJ n°.
00.482.840/0001-38).
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços contínuos
mediante a cessão de mão de obra de auxílio e apoio aos estudantes
com deficiência, devidamente matriculados no ano letivo, que apresentem
limitações motoras, cognitivas e outras que acarretem dificuldades de
caráter permanente ou temporário no autocuidado, com atendimento
em unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação de Mato
Grosso, conforme as quantidades solicitadas via planilha demonstrativa
encaminhadas para a CONTRATADA.
Finalidade do Aditivo: tem por objetivo prorrogar a vigência do Contrato
em questão pelo prazo de 124 (cento e vinte e quatro) dias, contados a
partir de 29/09/2022 a 31/01/2023, de acordo com o inciso II do artigo 57
da Lei Federal n° 8.666/1993.

O Diretor Presidente Interino da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação - MTI, comunica aos interessados que o Pregão Eletrônico nº
019/2022/MTI - Processo SIAG nº 0343244/2021 - MTI-PRO-2022/02089,
publicado no Diário Oficial nº 28.341, do dia 30/09/2022, pág. 101,
objetivando a Contratação de empresa especializada no fornecimento
de infraestrutura de processamento e armazenamento hiperconvergente
baseado em tecnologia VMware, para o Data Center da MTI, composta
por appliances de hiperconvergência e switches topo de rack com suporte
garantia de 60 (sessenta) meses, ESTÁ SUSPENSO para análise e ajustes
no Termo de Referência, Edital e anexos. Em data oportuna o Edital será
republicado com uma nova data para abertura do certame. Publique-se
igualmente no site www.mti.mt.gov.br e aquisicoes.seplag.mt.gov.br/.
Informações pelo telefone: (0**65)3613-3056.
Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2022.
Cleberson Antônio Sávio Gomes
Diretor Presidente Interino da MTI
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MT PAR

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.
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SETASC
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SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

<BEGIN:1390824:83>

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022/SETASC
PROCESSO Nº 563359/2021
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 090/2022/SETASC, 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 Estadual 840/2017, de 10 de Fevereiro de 2017, que, o pregão
em epígrafe, o qual tem por objeto contratação de empresa especializada
em prestação de serviços contínuos de terceirização de mão de obra
de Motorista (carteiras B e D) para atender a demanda da Secretaria
de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC, em razão de
alterações promovidas no Edital, ficam os prazos para envio das propostas
e realização da sessão, alterados como segue:

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Considerando os documentos juntados aos autos do processo MTPARPRO-2022/00845 e estando presentes todos os pressupostos autorizativos
da legislação que regulamenta a matéria, HOMOLOGO E RATIFICO A
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO que tem por objeto a Contratação
de assessoria técnica especializada para apoio no desenvolvimento dos
projetos de arquitetura, estruturas, instalações prediais e pavimentação;
elaboração dos projetos dos dispositivos de segurança e proteção; e
acompanhamento das obras; bem como, do processo de homologação
do circuito do Autódromo Internacional do Mato Grosso, em Cuiabá -MT,
com todas as instalações configuradas para a prática de automobilismo e
motociclismo, contemplando também uma Pista de Arrancadas e um
Kartódromo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de
Referência (MTPAR-DIC-2022/02768), no valor total de R$ 690.000,00,
sendo a CONTRATADA a empresa RÍGIDO ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
02.438.730/0001-02, com fulcro no artigo 30, inciso II, da Lei Federal nº
13.303/2016, juntamente com demais Legislações pertinentes.

LANÇAMENTO E ENVIO DA(S) PROPOSTA(S) NO SIAG: De 04/10/2022
a 17/10/2022, período integral, exceto no dia da abertura da sessão no qual
será permitido o envio somente até às 13h45min.
ABERTURA DAS PROPOSTAS no dia 17/10/2022 às 14h00min
INÍCIO DA SESSÃO: 14h00min, através do endereço eletrônico http://
aquisicoes.gestao.mt.gov.br

Cuiabá-MT, 03 de outubro de 2022.
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG - Imprensa Oficial - IOMAT

WENER SANTOS
Diretor Presidente
MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR

