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PROCESSO N. 375578/2018.
ASSINATURA:  31/07/2018.
ASSINAM: FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA, Secretário de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH-MT; JOSÉ MAURO FIGUEIREDO, 
Prefeito Municipal de Arenápolis-MT; DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA, 
Presidente da Fundação Nova Chance - FUNAC-MT; EMANOEL ALVES 
FLORES, Secretário-Adjunto de Administração Penitenciária - SAAP-
SEJUDH-MT.
<END:1027154:17>

<BEGIN:1027196:17>

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 
0402/2017/FUNAC/SEJUDH/SEC/MT

DA ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Cooperação n.º 
0402/2017/FUNAC/SEC/MT, que entre si celebram a FUNDAÇÃO NOVA 
CHANCE - FUNAC, com interveniência da SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH, e a SECRETARIA DE 
ESTADO DE CULTURA - SEC, com o objetivo de proporcionar trabalho 
remunerado aos recuperandos do regime fechado e semiaberto do Sistema 
Penitenciário da baixada cuiabana e nos locais de interesse da SEC no 
Estado de Mato Grosso.
DO OBJETO: prorrogar, por mais um período de 12 (doze) meses, a 
vigência do Termo de Cooperação n.º 0402/2017/FUNAC/SEJUDH/SEC/
MT, contados de 18/08/2018 a 17/08/2019, nos termos de sua Cláusula 
Oitava, bem como alterar a fiscalização, por parte da COOPERADA, de 
sua execução.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS FISCAIS DA COOPERADA
2.1. A cláusula 7.2 passa a vigorar com a seguinte redação: “Ficam 
designados, por parte da COOPERADA, como fiscal titular, o servidor 
público Juliano Pereira Vargas, Matrícula 203036, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 938.883.091-15 e, como fiscal substituto, o servidor público Adriano 
de Jesus Rodrigues, Matrícula 250036, inscrito no CPF/MF sob o nº 
688.836.841-68.”
DATA DA ASSINATURA: 15/08/2018. PROCESSO Nº: 362826/2018
ASSINAM: GILBERTO LUIZ CANAVARROS NASSER - Secretário 
de Estado de Cultura - SEC/MT; FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA 
- Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH/MT;  
DINALVA ORIEDE DA SILVA SOUZA - Presidente da Fundação Nova 
Chance - FUNAC/MT;  EMANOEL ALVES FLORES - Secretário-Adjunto de 
Administração Penitenciária - SEJUDH/MT.
<END:1027196:17>

<BEGIN:1027132:17>

PORTARIA N° 151/2018/GAB/SEJUDH

Institui o Núcleo de Educação nas Prisões 
- NEP, responsável pela coordenação, 
supervisão, orientação e acompanhamento 
da oferta de Educação, Capacitação e 
Profissionalização, às pessoas privadas de 
liberdade nos estabelecimentos penitenciários 
do Estado de Mato Grosso.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS no 
uso das atribuições que lhe confere o Art. 71, II da Constituição Estadual e o 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA no uso 
das atribuições que lhe confere os artigos 20 e 88, do Decreto Estadual nº 
1.018, de 24 de maio de 2017, e

CONSIDERANDO a competência da Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos - SEJUDH para elaborar, coordenar e gerir a política 
prisional do Estado, conforme estabelece o artigo 31, I, da Lei Complementar 
Estadual nº 566, de 20 de maio de 2015 e o artigo 74 da Lei de Execução 
Penal (Lei nº 7.210/84);

CONSIDERANDO ser objetivo da execução penal efetivar as disposições 
de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado (Lei 7.210/84);

CONSIDERANDO as Regras Mínimas para Tratamento de presos, 
denominada “Regras de Mandela” e as “Regras de Bangkok”, que visam 
estabelecer os bons princípios e práticas no tratamento de presos e presas 
e na gestão prisional;

CONSIDERANDO o que foi aprovado pelas Conferências Internacionais 
de Educação de Adultos (V e VI CONFINTEA) quanto à “preocupação 
de estimular oportunidades de aprendizagem a todos, em particular, os 
marginalizados e excluídos”, por meio do Plano de Ação para o Futuro, que 
garante o reconhecimento do direito à aprendizagem de todas às pessoas 
encarceradas, proporcionando-lhes informações e acesso aos diferentes 
níveis de ensino e formação;

CONSIDERANDO que o projeto “Educando para a Liberdade”, fruto 
de parceria entre os Ministérios da Educação e da Justiça e da 
Representação da UNESCO no Brasil, constitui referência fundamental 
para o desenvolvimento de uma política pública de educação no contexto 
de privação de liberdade, elaborada e implementada de forma integrada 
e cooperativa, representa novo paradigma de ação a ser desenvolvido no 
âmbito da Administração Penitenciária;

CONSIDERANDO, finalmente, as responsabilidades do Estado e da 
sociedade para garantir o direito à educação para jovens e adultos nos 
estabelecimentos penais e a necessidade de norma que regulamente sua 
oferta para o cumprimento dessas responsabilidades; e
CONSIDERANDO o processo n.º 324676/2018.

R E S O L V E M:

Art. 1º Instituir o Núcleo de Educação nas Prisões - NEP, responsável 
pela coordenação, supervisão, orientação e acompanhamento da oferta 
de Educação, Capacitação e Profissionalização às pessoas privadas de 
liberdade nos estabelecimentos penitenciários do Estado de Mato Grosso, 
além de outros órgãos relacionados.

Art. 2º O Núcleo de Educação nas Prisões subordina-se administrativamente 
à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária.

§ 1º O quadro de profissionais compor-se-á por servidores da Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos;
§ 2º A coordenação dos trabalhos do Núcleo de Educação nas Prisões ficará 
sob função de um Profissional Nível Superior do Sistema Penitenciário/PNS 
- Perfil Pedagogo;
§ 3º O Núcleo de Educação nas Prisões reger-se-á por esta portaria até 
a inclusão deste na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos.

Art. 3º As atribuições do Núcleo de Educação nas Prisões são:

I - Coordenar, executar e fiscalizar os trabalhos dos profissionais da 
educação e a oferta de ensino aos recuperandos(as);
II - Promover a reintegração social da pessoa em privação de liberdade por 
meio da educação;

III - Realizar a integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com 
este órgão responsável pela execução penal;

IV - Fomentar políticas de atendimento educacional à criança que esteja 
em estabelecimento penal, em razão da privação de liberdade de sua mãe;
V - Elaborar, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Esporte 
e Lazer, planos estaduais de educação para o sistema penitenciário, 
abrangendo metas e estratégias de formação educacional da população 
carcerária e dos profissionais envolvidos em sua implementação;
VI - Executar ações conjuntas e troca de informações entre órgãos federais, 
estaduais e entidades públicas, privadas e da sociedade organizada com 
atribuições nas áreas de educação e de execução penal;

VII - Contribuir para a universalização da alfabetização e para a ampliação 
da oferta da educação às pessoas privadas de liberdade;
VIII - Fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica com a 
educação de jovens e adultos às pessoas privadas de liberdade;

IX - Apoiar as ações que visem a continuidade dos estudos dos egressos do 
sistema penitenciário na rede pública de ensino;

X - Orientar os gestores dos estabelecimentos penitenciários sobre a 
importância da oferta de educação às pessoas privadas de liberdade;
XI - Realizar o acompanhamento dos indicadores estatísticos do Plano 
Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Penitenciário visando à 
orientação das políticas públicas voltadas à educação das pessoas privadas 
de liberdade no sistema penitenciário estadual;

XII - Desenvolver projetos que contemplem atividades de caráter 
complementar e que ampliem as possibilidades de educação às pessoas 
privadas de liberdade, visando a remissão da pena dos recuperandos 
pelo estudo e pela leitura, em consonância a Lei nº 12.433/2011 e a 
Recomendação n.º 44, de 26 de novembro de 2013 do Conselho Nacional 
de Justiça.

§ 1º Nos estabelecimentos penais que não possuam Gerência Administrativa 
e Penal, o diretor do estabelecimento ou um servidor designado por este 
realizará as funções de registro, acompanhamento e encaminhamentos 
relacionados à educação e profissionalização;
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§ 2º Fica padronizado o atestado de remição, a ser enviado ao juízo da 
execução penal, conforme modelo disposto no site da SEJUDH/ADM. 
PENITENCIÁRIA/PUBLICAÇÕES SAAP, devidamente numerado em 
ordem cronológica.

Art. 4º Os casos omissos ou não previstos nesta portaria serão resolvidos 
pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

(Original Assinado)
FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
SEJUDH/MT

(Original Assinado)
EMANOEL ALVES FLORES

Secretário Adjunto de Administração Penitenciária
SAAP/SEJUDH/MT

<END:1027132:18>

<BEGIN:1027150:18>

PORTARIA Nº 155/2018/GAB/SEJUDH

Inclui atribuição de deliberação sobre cessões e 
prorrogações de cessões de servidores, ao Comitê 
de Direção Estratégica, no âmbito da Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos.

O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas 
atribuições legais e;

Considerando que a Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece, 
em seu art. 69 - A direção superior da Administração do Estado é exercida 
pelo Gabinete do Governador, e auxiliado pelos Secretários de Estado;
Considerando que a Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece, 
em seu Art. 71 - Compete ao Secretário de Estado, além de outras 
atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei: I - exercer a 
orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar 
os atos e decretos assinados pelo Governador;

Considerando que a Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece, 
em seu Art. 71 - Compete ao Secretário de Estado, além de outras 
atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei: II - expedir instruções 
para a execução das leis, decretos e regulamentos;

Considerando que a Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece, 
em seu Art. 71 - Compete ao Secretário de Estado, além de outras 
atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei: VIII - delegar suas 
próprias atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados, sem eximir-
se, todavia, da responsabilidade administrativa, civil ou penal, ocasionada 
por prática de irregularidade que venha ocorrer em decorrência do exercício 
da delegação;

Considerando o artigo 119, da Lei Complementar n.º 004, de 15 de 
outubro de 1990, que dispõe sobre as hipóteses de cessão do servidor 
público estadual da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Estaduais;

Considerando a Lei Complementar n.º 265 de 28 de dezembro de 2006, 
que veda a cessão e disponibilidade, com ônus ao Poder Executivo, 
de servidores civis e militares da Administração estadual e dá outras 
providências;

Considerando o déficit de efetivo e a necessidade de remanejamento de 
pessoal, visando mitigar os desvios de função, no âmbito da Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos;

Considerando a Orientação Técnica nº 002 de 05 de março de 2018, 
da Controladoria Geral do Estado, onde recomenda a realização de 
movimentação do Servidor cedido para o órgão ou ente cessionário 
somente após a publicação do ato de cessão no Diário Oficial do Estado;
Considerando o esforço do Poder Executivo Estadual para aumento de 
efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, mediante 
abertura e realização de concursos públicos para o Sistema Penitenciário e 
Sistema Socioeducativo, revisão de licenças e terceirização de atividades 

meio, utilização de mão de obra de recuperandos através da Fundação 
Nova Chance - FUNAC;

Considerando ser necessário, no momento, lançar mão de todas as 
medidas possíveis para incremento de efetivo a fim de garantir eficiência 
e diminuir a morosidade na execução dos serviços públicos, especialmente 
os essenciais e corelacionados à Segurança Pública;

Considerando o poder diretivo inerente ao dirigente do órgão da 
administração pública;
Considerando que o Decreto Estadual nº 454, de 21 de março de 
2016, define em seu artigo 23, as competências do Comitê de Direção 
Estratégica, notadamente: II - assegurar orientações comuns no tratamento 
dos problemas e processos, deliberadas na presença do Secretário de 
Estado e dos Adjuntos; IV - criar um fluxo decisório colegiado e participativo, 
como fator motivador do aumento de desempenho das diversas unidades; 
VIII - definir respostas a emergências criadas por crises nas unidades dos 
sistemas penitenciário, socioeducativo ou na área de direitos humanos.

Resolve:

Art. 1° - Incluir o inciso IX , ao artigo 3º, da Portaria nº143/2017/GAB/
SEJUDH, de 28 de novembro de 2017, com a seguinte redação:
IX - Deliberar nos processos que versarem sobre a cessão e prorrogação 
de cessão de servidores para outros Poderes e órgãos da Administração 
Pública direta ou indireta do Estado de Mato Grosso, restando 
expressamente vedado o prosseguimento do processo sem autorização do 
Comitê de Direção Estratégica.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá, 20 de agosto de 2018.

Documento Original Assinado
FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos
SEJUDH/MT

<END:1027150:18>

SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO,  ESPORTE E LAZER

<BEGIN:1027194:18>

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2018/SEDUC 
PROCESSO Nº 645761/2017

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso 
torna público para conhecimento dos interessados que na licitação 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2018/SEDUC, que tem como objeto: 
Construção de unidade escolar - E.E. Jardim Maria Tereza - Rondonópolis 
- MT, teve como empresa vencedora do certame a JER ENGENHARIA 
ELÉTRICA E CIVIL LTDA (CNPJ n° 11.595.396/0001-83), que apresentou 
proposta de preço no valor global de 3.905.574,37 (Três milhões, 
novecentos e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e 
sete centavos).

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A licitação encontra-se regularmente instruída e desenvolvida, estando 
ainda presente os interesses da Administração na contratação objeto 
da licitação, razão pela qual ADJUDICO e HOMOLOGO o resultado do 
processo licitatório, declarando a empresa arrolada vencedora do Certame.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018.

MARIONEIDE ANGÉLICA KLIEMASCHEWSK
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

<END:1027194:18>

<BEGIN:1027201:18>

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2018/SEDUC
PROCESSO Nº 300169/2018

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso torna 
público para conhecimento dos interessados que na licitação TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 021/2018/SEDUC, que tem como objeto: Construção de 
Pista de Skateboard - Ginásio Aecin Tocantins - Cuiabá/MT, teve como 
empresa vencedora do certame a X NOVA FRONTEIRA CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP (CNPJ n° 11.644.826/0001-00), que apresentou proposta de 
preço no valor global de R$ 685.025,34 (Seiscentos e oitenta e cinco mil, 
vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).
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