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<BEGIN:1423454:96>

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA e INOVAÇÃO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0001/2023 - UNEMAT

PROCESSO Nº UNEMAT-PRO-2022/27332 - SIAG: 0027332/2022
A UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO: UNEMAT, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitações - CPL, designada 
pela Portaria n° 185/2023 - UNEMAT, de 27/01/2023, publicada no D.O.E. 
no dia 30.01.2023, torna público que, a partir da publicação deste aviso de 
edital, está aberta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 0001/2023 - Unemat, 
a ser julgada pelo critério de MENOR PREÇO, com regime de execução 
indireta por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, com a finalidade de 
Selecionar Empresa de Engenharia Área Civil, para execução de obra 
de reforma e ampliação do Centro Experimental e Tecnológico CET 
no Campus Universitário de Sinop da Universidade do Estado de 
Mato Grosso - Unemat, conforme Projeto Básico e anexos do Edital, na 
forma da legislação pertinente, em especial da Lei nº 8.666/1993, e dos 
termos estabelecidos no Edital. Os envelopes com os documentos 
de HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS COMERCIAIS serão recebidos 
somente no dia 10 de março de 2023, das 08:30h às 09:00h, pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL, mediante protocolo, 
no Campus Universitário de Sinop - Unidade Jardim Imperial, localizado na 
Avenida dos Ingás, 3001, Jardim Imperial, CEP 78.555-000 - Cidade: Sinop 
- MT. Encerrado o prazo para recebimento dos documentos, logo em 
seguida, será dado início à Sessão Pública de abertura dos envelopes, 
a partir das 09:15h, no mesmo local. A partir da data de publicação deste 
Aviso de Licitação na Imprensa Oficial, o Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos no endereço eletrônico de internet correspondente a: da Unemat 
www.unemat.br/licitacoes e da www.gestao.mt.gov.br - (Link: Portal de 
Aquisições), ou ser obtidos, em formato digital (cd-rom), gratuitamente, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação da Universidade do Estado de 
Mato Grosso, de segunda à sexta-feira, no período das 08h às 12h e das 
14h às 18h. Informações gerais sobre a licitação e seu edital poderão ser 
obtidas: pelo telefone (65) 3221-0014, ou pelo email: licitacao@unemat.
br. Questionamentos, impugnações ou pedidos de esclarecimentos sobre 
o teor do edital deverão ser realizados somente mediante registro de 
protocolo junto à Universidade do Estado de Mato Grosso, no endereço 
constante no preâmbulo deste Aviso ou via e-mail ou site da www.gestao.
mt.gov.br - (Link: Portal de Aquisições). A sessão será transmitida ao vivo e 
o vídeo disponibilizado no canal do youtube “Licitação Unemat” link: https://
www.youtube.com/channel/UCJLTUykxL5U0Q8xKEJavMgQ.

Cáceres/MT, 03 de fevereiro de 2023.

Samuel Longo
Assessor Especial II de Aquisição

<END:1423454:96>

MTI
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

<BEGIN:1423428:96>

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Credenciamento: 001/2023/MTI

O Diretor Presidente Interino da Empresa Mato-grossense de Tecnologia 
da Informação - MTI, torna público a ABERTURA do Credenciamento: 
001/2023/MTI - Processo nº MTI-PRO-2022/02173.
OBJETO: Credenciamento de empresa (s) especializada (s) para 
Prestação de serviços de  gerenciamento, implementação, administração 
e disponibilização de créditos, por cartões  eletrônicos/magnéticos, 
modalidade alimentação, de abrangência nacional,  (Estados, Capitais e 
Municípios), aos empregados da MTI, que possibilitem a compra de refeições  
prontas e gêneros alimentícios “in natura”, em rede de estabelecimentos 
credenciados, na  forma definida na legislação pertinentes e dispositivos 
normativos que regulamentam o  “Programa de Alimentação do Trabalhador 
- PAT”, instituído pela Lei nº 6.321/76 e regulamentado pelo Decreto nº 
5/91, destinados os Empregados da MTI - Empresa Mato-Grossense 
de Tecnologia da Informação, conforme condições e especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência, no Edital e seus anexos, para 
todos os fins e efeitos

A documentação para o Credenciamento deverá ser entregue na Sede 
da EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
- MTI, na UNIDADE DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS - UGACO, a partir 
do dia 07/02/2023 à 22/03/2023  de segunda a sexta feira em horário de 
expediente (das 08h00min às 12:00 e das 14:00 às 18h00min) - Horário 
local (Cuiabá/MT),  no endereço citado no Edital, em conformidade 
com as normas estabelecidas no respectivo edital, sendo admitida a 
entrega da documentação via correios.
As dúvidas quanto ao procedimento de credenciamento poderão ser 
dirimidas pela Comissão de Credenciamento designada.

DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: http://www.mti.mt.gov.br/licitacoes-e-
contratos, no menu Transparência - Licitações e Contratos.
TELEFONE: (0**65)3613-3056 -  (0**65)3613-3012

Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2023.

CLEBERSON ANTÔNIO SÁVIO GOMES
DIRETOR PRESIDENTE INTERINO DA MTI

<END:1423428:96>

MT PAR
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

<BEGIN:1423345:96>

AVISO DE ERRATA E PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE 
LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023/MTPAR
PROCESSO SIGADOC: MTPAR-PRO-2022/00034

Número do Protocolo SIGADOC: MTPARPRO202300034

A MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR, torna público que realizará a 
licitação em epígrafe, conforme indicado abaixo.
DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
Até às 08h50min do dia 13/02/2023 (horário de Cuiabá-MT), exclusivamente 
via sistema SIAG.
*ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min do dia 
13/02/2023 (horário local - MT).
*OBJETO: Aquisição de retroescavadeira e trator agrícola para 
atender as obras do Parque Novo Mato Grosso, e futuras demandas da 
MT-PAR conforme especificações, condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e em seus anexos
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos poderão ser 
retirados na página eletrônica do Sistema de Aquisições Governamentais: 
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/ e no site da MT-PAR: https://www.mtpar.
mt.gov.br/preg%C3%B5es-eletr%C3%B4nicos-2022.
Duvidas: (65) 3622-0133 - Núcleo Administrativo.

*Em virtude de o objeto ter saído errado no aviso publicado na página 119 
D.O.E 28.431 e da disponibilidade do pregoeiro a abertura da sessão fica 
prorrogada para 13/02/2023.

Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2023.

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

<END:1423345:96>
<BEGIN:1423505:96>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023/MTPAR

PROCESSO SIGADOC: MTPAR-PRO-2023/00047
Número do Protocolo SIGADOC: BhTRBj8CYR

A MT Participações e Projetos S.A - MT-PAR, torna público que realizará a 
licitação em epígrafe, conforme indicado abaixo.
DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
Até às 08h50min do dia 02/03/2023 (horário de Cuiabá-MT), exclusivamente 
via sistema SIAG.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min do dia 
02/03/2023 (horário local - MT).
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de locação, 
por hora, de trator de esteira, retroescavadeira, caminhão munck e trator 
de pneus com grade, com operador, com manutenções preventivas e 
corretivas, todas as demais despesas acessórias e sem fornecimento 
de combustível, para atender as demandas do Parque Novo Mato 
Grosso, conforme especificações, condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e em seus anexos.
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos poderão ser 
retirados na página eletrônica do Sistema de Aquisições Governamentais: 
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/ e no site da MT-PAR: https://www.mtpar.
mt.gov.br/preg%C3%B5es-eletr%C3%B4nicos-2022.
Duvidas: (65) 3622-0133 - Núcleo Administrativo.

Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2023.

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

<END:1423505:96>
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