
 
 

Cuiabá, 11 de maio de 2020.  

As Secretarias e Entidades do Poder Executivo Estadual 

   
Assunto: Orientação para agendamento da sala de licitação e disponibilização da transmissão ao vivo da 
licitação no Portal Transparência.  
 

Informamos que para o agendamento da sala de licitação da SEPLAG, deverá ser encaminhado um 
e-mail para sag@seplag.mt.gov.br, informando a licitação a ser realizada, data e horário. 

 
 Para a realização das licitações presenciais, e considerando a Recomendação Técnica de Ouvidoria 

001/2020, que versa sobre "Transmissão e Gravação de Licitações - Lei Estadual nº 10.851/2019 - 
Disponibilização no Portal Transparência", bem como a Recomendação nº 02 , onde os órgãos e entidades 
que não dispuserem de instalações físicas e os equipamentos necessários à transmissão e gravações poderão 
utilizar o espaço da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, destinado a esta finalidade, mediante 
prévio e tempestivo agendamento", informamos que previamente a Secretaria deverá atender aos seguintes 
requisitos: 

 Criar uma conta no You Tube com antecedência de no mínimo 48h antes da licitação. Sugerimos que 
seja o canal seja criado no seguinte modelo: LICITAÇÕES SECITECI-MT 

 Após publicação, encaminhar a solicitação de cadastro da licitação no Portal Transparência a 

Controladoria Geral do Estado, por meio do e-mail: ouvidoria@controladoria.mt.gov.br, aos 

cuidados do Auditor Marcos Keniti Fujimura <marcosfujimura@controladoria.mt.gov.br>, conforme 

modelo: 

  

A/C Sr. Marcos Keniti Fujimura 
  
Informamos que a Secretaria de Estado de ______________________ realizará no dia xxxxxx, a partir das xx:xx, 
na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG-MT), Sessão Pública Presencial de Licitação, na 
modalidade Concorrência nº 001/2022/SEPLAG, tendo por objeto: Contratação de empresa especializada 
em xxxxx, conforme especificações e condições técnicas constantes no Edital e em seus anexos. 
  
Seguem em anexo o Instrumento Convocatório, bem como o Aviso de Licitação, e abaixo informo os links onde 
se encontram disponibilizados o Edital e seus anexos e o link do Canal no Youtube onde será feita a transmissão 
ao vivo da Sessão: 
Edital: xxxxxx 
Canal no Youtube: https://www.youtube.com/c/ xxxxxx 
 

  
Por fim, segue o endereço da Sala de Licitação para inclusão no Aviso de Licitação - SALA DE 

LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG/MT. Endereço: Centro 
Político Administrativo, Bloco III, Rua C. CEP: 78049-005. Cuiabá- MT. 

 
Sendo para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 
 

Katiene Cetsumi Miyakawa Pinheiro 

Secretária Adjunta de Aquisições Governamentais 

SAAG/SEPLAG/MT 
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