
Página 29   Segunda-Feira, 11 de Junho de 2018 Nº 27278Diário   Oficial
de Alimentação Escolar do Município de Barra do Bugres e CDCEs, torna 
público, para conhecimento de todos os interessados, que se acha aberta 
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o registro de preços de gêneros 
alimentícios destinados à alimentação de alunos efetivamente matriculados 
nas 13 (treze) Escolas Estaduais do Município de Barra do Bugres/
MT, em observância ao Programa de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE, 
conforme descrito neste Edital e seus anexos, em conformidade com a Lei 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Lei nº 10.442/2016, Decreto 
no 7.217/2006 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e a 
Instrução Normativa nº. 16/2017/GS/SEDUC/MT.
CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Dia 25 de junho de 2018 às 07:00h.
INÍCIO DA SESSÃO, ABERTURA, CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS, 
DISPUTA DE PREÇOS E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO: Dia 25 de junho de 2018 às 07:30h.
APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS: 27 de junho de 2018.
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Assessoria Pedagógica de Barra do 
Bugres - MT

AQUISIÇÃO DO EDITAL: Assessoria Pedagógica do Município de Barra do 
Bugres e/ou nas Unidades Escolares.

PREGOEIRO OFICIAL: José Aderaldo Monteiro da Costa.
Barra do Bugres, MT, 11 de junho de 2018.
<END:1008329:29>

SETAS
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

<BEGIN:1008236:29>

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 042/2018/GAB/SETAS/MT

PUBLICADO NO D.O. DO DIA 26/04/2018- Nº 27249

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SETAS

ONDE SE LÊ:
RESOLVE:
Art. 1º Delegar a Sra. LISANDRA GUIMARÃES XAVIER Analista de 
Desenvolvimento Econômico e Social, as atribuições de Coordenadora 
de Aquisições e Licitações como substituta direta legal e legítima para 
que assuma temporariamente o exercício do cargo de direção no período 
retroativo de 25/02/2018 a 25/05/2018 em que o titular Sr. LINDOLFO 
LAZARO VILELA GARCIA está em período de Licença Médica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publica-se.
Registra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2018.
LEIA-SE:
RESOLVE:
Art. 1º Delegar a Sra. LISANDRA GUIMARÃES XAVIER Técnico 
Administrativo da Área Meio, as atribuições de Coordenadora de Aquisições 
e Licitações como substituta direta legal e legítima para que assuma 
temporariamente o exercício do cargo de direção no período retroativo de 
26/02/2018 a 28/05/2018 em que o titular Sr. LANDOLFO LAZARO VILELA 
GARCIA está em período de Licença Médica.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publica-se.
Registra-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2018.

<END:1008236:29>

SECITEC
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

<BEGIN:1008173:29>

EDITAL CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO
Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 003/2018/SECITEC

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
convocação dos candidatos abaixo relacionados, selecionados no Processo 
Seletivo Simplificado, Edital nº 003/2018/SECITECI/MT Publicado em 
Diário Oficial dia 17 de abril de 2018, realizado para contratação, por tempo 
determinado, de profissionais de nível superior sob o regime de que trata a 
Lei Complementar 154/2004 e Decreto Governamental 88/2015, nos termos 
do Edital 003/2018/SECITECI.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SINOP- MT

Município: FELIZ NATAL
Perfil Profissional: GRADAUDO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Candidato (a) Classificação Carga Horária/Semanal
ROGÉRIO JOSÉ 
MEDICINO

1º 20h

Cuiabá - MT, 06 de JUNHO de 2018.

Domingos Sávio Boabaid Parreira
Secretário de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação

SECITEC-MT
<END:1008173:29>

<BEGIN:1008178:29>

O Secretário de Estado de Gestão e o Secretário de Estado de Ciência 
Tecnologia e Inovação, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
o Concurso Público para o provimento de vagas e cadastro de reserva 
para os cargos de Professor (Nível Superior), Técnico Administrativo 
Educacional (Nível Superior) e  Técnico de Apoio Educacional  (Nível 
Médio e Nível Médio/Técnico) regidos pelo Edital de Abertura de Inscrições 
nº 001/2018, RESOLVEM:
1. Tornar público o Resultado Final do Concurso Público para o provimento 
de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor (Nível 
Superior), Técnico Administrativo Educacional (Nível Superior) e Técnico de 
Apoio Educacional (Nível Médio e Nível Médio/Técnico) regidos pelo Edital 
nº 001/2018.
2. Na conformidade do previsto no Capítulo 13 do Edital nº 001/2018, foram 
habilitados no Resultado Final, conforme listas de classificação - ANEXO I 
(Professor - Nível Superior), ANEXO II (Técnico Administrativo Educacional 
- Nível Superior) e Anexo III (Técnico de Apoio Educacional - Nível Médio e 
Técnico de Apoio Educacional - Nível Médio/Técnico).
3. Homologar o Resultado Final do Concurso Público para os cargos de 
Professor (Nível Superior), Técnico Administrativo Educacional (Nível 
Superior) e Técnico de Apoio Educacional (Nível Médio e Nível Médio/
Técnico) do Edital de nº 001/2018.

Cuiabá, 05 de junho de 2018.

(ORIGINAL ASSINADO)

DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA

Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

(ORIGINAL ASSINADO)

RUI CARLOS CASTRILLON DA FONSECA
Secretário de Estado de Gestão

<END:1008178:29>
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