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Com fulcro no art. 28 da Constituição Estadual, e no art. 183, VIII do Regimento Interno da ALMT, apresento
requerimento de informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística –
SINFRA/MT solicitando informações acerca do Contrato n. 044/2020, que contempla a obra de reforma
e ampliação do Gabinete do Governador do Palácio Paiaguás.

I - A cópia do Contrato n. 044/2020 e eventuais outros contratos relacionados com a obra de reforma
realizada no Gabinete do Governador do Estado;

II - O valor total expendido na obra;

III - A descrição dos itens comprados para a execução da referida obra, separados por qualitativo,
quantitativo e valor despendido por item.

IV - Justificativa pelo qual o Contrato n. 044/2020 fora aditado;

V - Cópia de planilha orçamentária completa contendo: memoriais de cálculos, orçamento sintético, tabela
resumo, composição de preço unitário, tabela BDI, curva BC e demais elementos pertinentes à questão do
orçamento da reforma.

VI - Quais foram os gastos com itens de decoração no gabinete (ex: mesa, quadro, lustre, cadeiras..) 

VII - Existe contrato de mobília para a compra dos itens de decoração?;  

JUSTIFICATIVA

Conforme o site Geo-Obras MT, que contém informações disponibilizadas pelo próprio erário estadual, o
Contrato n. 044/2020, referente à ampliação e reforma do Gabinete do Governador do Estado de Mato
Grosso, tinha um valor inicial de R$ 909.223,09 (novecentos e nove mil, duzentos e vinte e três reais e nove
centavos).

Posteriormente, o contrato supracitado fora aditado, sendo acrescido de R$ 238.509,49 (duzentos e trinta e
oito mil, quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos), totalizando R$ 1.147.732,58 (um milhão, cento
e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos).
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Também no site da Geo-Obras MT obtém-se a informação de que o valor total executado da obra e sua
medição são de R$ 1.515.160,75 (um milhão, quinhentos e quinze mil, cento e sessenta reais e setenta e
cinco centavos).

Desta forma, em um primeiro momento, salientamos a contradição e discrepância entre os valores
informados pelo Estado por meio de sua ferramenta, e em segundo, destacamos o altíssimo valor
desembolsado para uma mera reforma e ampliação de gabinete.

Diante dos argumentos apontados supra, venho, por meio deste, requerer informações à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT, acerca da obra de reforma e ampliação do Gabinete do
Governador do Palácio Paiaguás, realizada por meio do Contrato n. 044/2020, onde figura como Contratada
a empresa JRM Construções LTDA, com o seguinte detalhamento:

I - A cópia do Contrato n. 044/2020 e eventuais outros contratos relacionados com a obra de reforma
realizada no Gabinete do Governador do Estado;

II - O valor total expendido na obra;

III - A descrição dos itens comprados para a execução da referida obra, separados por qualitativo,
quantitativo e valor despendido por item.

IV - Justificativa pelo qual o Contrato n. 044/2020 fora aditado;

V - Cópia de planilha orçamentária completa contendo: memoriais de cálculos, orçamento sintético, tabela
resumo, composição de preço unitário, tabela BDI, curva BC e demais elementos pertinentes à questão do
orçamento da reforma.

VI - Quais foram os gastos com itens de decoração no gabinete (ex: mesa, quadro, lustre, cadeiras..) 

VII - Existe contrato de mobília para a compra dos itens de decoração?;  

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2022

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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