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BOLETIM DE SERVIÇO 

Edição nº 08/2022 

O Boletim de Serviço, previsto na Lei nº 4.965, 
de 05/05/1966, é instrumento utilizado para 
publicizar os atos oficiais e administrativos no 
âmbito do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), 
atendendo ao princípio da publicidade, 
prescrito no art. 37 da Constituição Federal. 
Seu conteúdo está organizado em 
conformidade com os assuntos 
administrativos rotineiros do IFMT Campus 
Sorriso. 

Os atos administrativos constantes neste 
Boletim que já tenham sido publicados no 
Diário Oficial da União (DOU) estão divulgados 
apenas para fins informativos e não 
substituem as publicações anteriormente 
feitas, dessa forma, os efeitos legais dos 
referidos atos permanecem vinculados à 
publicação realizada no Diário Oficial da 
União. 

O conteúdo dos textos normativos publicados 
neste boletim é de responsabilidade das 
respectivas áreas produtoras dos documentos. 

Sorriso-MT, Setembro de 2022. 
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 92/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 1 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, resolve: 

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados como Fiscais do Contrato nº 13/2022, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e

a empresa ISRAEL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ: 11.182.142/0001-33, que tem por objeto a contratação de serviços continuados

de motorista, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso:

Deocleci de Souza – Siape: 3010625 – Gestão da Execução do Contrato Titular

Ademeia Raquel Maas – Siape: 1048087 – Gestão da Execução do Contrato Suplente

Sinara Dal Magro – Siape: 2949192 – Fiscal Administrativo Titular

Gheysa Maria Pereira Lima Eckhoff – Siape: 2010841 – Fiscal Administrativo Suplente

Juliana Borges Alexandre – Siape: 1958832 – Fiscal Técnico Titular

Alexssandro Messias Ferraz – Siape: 1945141 – Fiscal Técnico Suplente

Art. 2º Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 01/08/2022 13:34:38.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 01/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

391475
10b2ac33c3

PORTARIA 92/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 1 de agosto de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 93/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 4 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, resolve:

Art. 1º Regularizar as férias do Servidor André Assis Lobo de Oliveira. Siape: 1051874, atualmente lotado ao Quadro

Permanente de Pessoal do IFMT Campus Barra do Garças, conforme o quadro abaixo: 

Exercício 2022Exercício 2022
Período Lançado no SiapePeríodo Lançado no Siape Período Programado Período Programado 

Dias Dias 
Início Início Término Término InícioInício Término Término 

3º Período 14/01/2022 28/01/2022 15/08/2022 19/08/2022 5

Art. 2º Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 04/08/2022 15:57:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 04/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

394107
cd0d228cea

PORTARIA 93/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 4 de agosto de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 94/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 8 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS
SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de
2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, resolve:

Art. 1º Dispensar a servidora abaixo relacionada da função de Responsável pelo Setor de Almoxarifado do IFMT Campus
Sorriso, designada pela Portaria nº 40, de 24 de abril de 2019:

Saionara da Silva Moro – Siape: 2388700

Art. 2º Designar a servidora abaixo relacionada para exercer a função de Responsável pelo Setor de Almoxarifado  do IFMT
Campus Sorriso:

Ademeia Raquel Maas – Siape: 1048087

Art. 3º Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 08/08/2022 14:23:29.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

395754
eb680ca744

PORTARIA 94/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 8 de agosto de 2022

11

https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 95/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 8 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento para atender a necessidade

de Aquisição de Veículos Automotores para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso :

Juliana Borges Alexandre – Siape: 1958832 – Representante da Área Requisitante

Rubia Maria Vieira Giovelli – Siape: 2239599 – Representante da Área Técnica

Ademeia Raquel Maas – Siape: 1048087 – Representante da Área Administrativa 

Art. 2º Compete à Equipe de Planejamento da Contratação, sob a Coordenação do(a) servidor(a) Representante da Área

Requisitante, elaborar as peças documentais que comporão o planejamento da contratação ou aquisição, sendo o Estudo Técnico Preliminar

(ETP) e o Mapa de Gerenciamento de Riscos (MGR), observando os requisitos obrigatórios, conforme determina a Instrução Normativa nº 05,

de 25 de maio de 2017, do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).

Art. 3º Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 08/08/2022 14:28:25.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 08/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

395813
bd20d94189

PORTARIA 95/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 8 de agosto de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 96/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento para atender a necessidade

de Contratação de empresa terceirizada para serviços continuados de limpeza predial  para atender as demandas do IFMT Campus Sorriso e

Fazenda Experimental:

Deocleci de Souza – Siape: 3010625 – Representante da Área Requisitante

Betânia Maria Canei de Almeida – Siape: 1089499 – Representante da Área Técnica

Arica Fernandes de Sousa – Siape: 2277637 – Representante da Área Administrativa 

Art. 2º Compete à Equipe de Planejamento da Contratação, sob a Coordenação do(a) servidor(a) Representante da Área

Requisitante, elaborar as peças documentais que comporão o planejamento da contratação ou aquisição, sendo o Estudo Técnico Preliminar

(ETP) e o Mapa de Gerenciamento de Riscos (MGR), observando os requisitos obrigatórios, conforme determina a Instrução Normativa nº 05,

de 25 de maio de 2017, do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).

Art. 3º Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/08/2022 09:12:11.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

397712
a8ce3d083a

PORTARIA 96/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 97/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, resolve: 

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados como Fiscais do Contrato nº 13/2022, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e

a empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30, que tem por objeto a contratação de

serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado de gerenciamento de frota de veículos,

tratores e implementos agrícolas para o gerenciamento da prestação de serviços de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva e

lavagem da frota e os serviços de guincho, incluindo o fornecimento de peças, acessórios e mão de obra, por meio de rede credenciada, para

uso dos veículos oficiais do IFMT – Campus Sorriso:

Juliano Araújo Martins – Siape: 2040795 – Fiscal Técnico Titular

Jair José dos Santos – Siape: 2386888 – Fiscal Técnico Suplente

Art. 2º Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 11/08/2022 09:12:29.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 09/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

396714
a92f5fe6a8

PORTARIA 97/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de agosto de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 98/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 17 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento para atender a necessidade de

Aquisição de insumos, materiais e ferramentas para produção agrícola e animal para a Fazenda Experimental do IFMT Campus Sorriso:

Dácio Olibone – Siape: 1930588 – Representante da Área Requisitante

Ellen Cristina Alves de Anicésio – Siape: 3285420 – Representante da Área Técnica

Jair  José dos Santos – Siape: 2386888 – Representante da Área Técnica

Edmundo Leite Xavier Neto – Siape: 3087445 – Representante da Área Administrativa

Art. 2º Compete à Equipe de Planejamento da Contratação, sob a Coordenação do(a) servidor(a) Representante da Área

Requisitante, elaborar as peças documentais que comporão o planejamento da contratação ou aquisição, sendo o Estudo Técnico Preliminar

(ETP) e o Mapa de Gerenciamento de Riscos (MGR), observando os requisitos obrigatórios, conforme determina a Instrução Normativa nº 05,

de 25 de maio de 2017, do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG).

Art. 3º Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 17/08/2022 08:21:26.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

400191
736c1f1ce7

PORTARIA 98/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 17 de agosto de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 99/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 17 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

RESOLVE:

I – Autorizar a servidora abaixo relacionada a conduzir os veículos oficiais que compõem a Frota do IFMT Campus Sorriso:

Servidor Siape CNH Categoria

Lucinéia Rosa Soares 2105178 ***484***** AB

§ 1º. A cada renovação da validade da carteira de habilitação, caberá ao condutor encaminhar uma cópia da Carteira Nacional

de Habilitação (CNH) à Coordenação de Infraestrutura e Transporte deste Campus.

§ 2º. Não será permitida a liberação de veículos aos servidores que estiverem com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

vencida.

§ 3º. As autorizações de condução concedidas não dispensarão a requisição de transporte a cada viagem e/ou deslocamento a

ser realizado.

II – Caberá ao condutor a observância quanto ao cumprimento das legislações de trânsito vigentes, bem como as constantes na

Portaria IFMT nº 864, de 10 de abril de 2015.

III – O uso indevido do veículo oficial ou da autorização que lhe tenha sido concedida, implicará no imediato cancelamento desta,

e na sujeição do servidor às sanções disciplinares cabíveis.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e tem validade até 31.12.2022.

V – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 17/08/2022 09:54:15.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 16/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

400556
8dd31d2700

PORTARIA 99/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 17 de agosto de 2022
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https://suap.ifmt.edu.br/documento_eletronico/visualizar_documento/166690/


Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 100/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 19 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021,

RESOLVE:

I – Autorizar a servidora abaixo relacionada a conduzir os veículos oficiais que compõem a Frota do IFMT Campus Sorriso:

Servidor Siape CNH Categoria

Rubia Maria Vieira Giovelli 2239599 ***663***** AB

§ 1º. A cada renovação da validade da carteira de habilitação, caberá ao condutor encaminhar uma cópia da Carteira Nacional

de Habilitação (CNH) à Coordenação de Infraestrutura e Transporte deste Campus.

§ 2º. Não será permitida a liberação de veículos aos servidores que estiverem com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

vencida.

§ 3º. As autorizações de condução concedidas não dispensarão a requisição de transporte a cada viagem e/ou deslocamento a

ser realizado.

II – Caberá ao condutor a observância quanto ao cumprimento das legislações de trânsito vigentes, bem como as constantes na

Portaria IFMT nº 864, de 10 de abril de 2015.

III – O uso indevido do veículo oficial ou da autorização que lhe tenha sido concedida, implicará no imediato cancelamento desta,

e na sujeição do servidor às sanções disciplinares cabíveis.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, e tem validade até 31.12.2022.

V – Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 19/08/2022 14:28:35.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 19/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

402494
3c4a1cd9f6

PORTARIA 100/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 19 de agosto de 2022
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 101/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 25 de agosto de 2022

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS

SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de

2021, publicada no D.O.U. de 20 de abril de 2021, resolve:

Art. 1º Regularizar as férias da Servidora Jemily Christina Nascimento Ramos . Siape: 3087493, pertencente ao Quadro

Permanente de Pessoal do IFMT Campus Sorriso, conforme o quadro abaixo: 

Exercício 2022Exercício 2022
Período Lançado no SiapePeríodo Lançado no Siape Período Programado Período Programado 

Dias Dias 
Início Início Término Término InícioInício Término Término 

3º Período 05/09/2022 17/09/2022 29/08/2022 10/09/2022 13

Art. 2º Cientifiquem-se e cumpram-se.

CLAUDIR VON DENTZ

Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 25/08/2022 16:26:27.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 25/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

405189
8890a5b6bc

PORTARIA 101/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 25 de agosto de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Edital Nº 10/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

Processo Sele vo Simplificado paraProcesso Sele vo Simplificado para  Pré-Incubação de Ideias e Pré-Incubação de Ideias e
NegóciosNegócios do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso (IFMT) Campus Sorriso.Grosso (IFMT) Campus Sorriso.

O DIRETOR GERAL O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUSDO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS
SORRISO,SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-
GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 20 de abril de 2021 , torna público o
presente Edital para o processo de seleção de ideias e negócios para pré-incubação da A va Incubadora - Núcleo
Sorriso.

1. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS1. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

1.11.1 Trata-se de edital para seleção de ideias e negócios para receberem apoio gerencial e administrativo da Ativa 
Incubadora, através do Núcleo Gerencial do Campus Sorriso, em fase de pré-incubação, no período de agosto de 
2022 a março de 2023, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo no âmbito do IFMT Campus Sorriso, 
promovendo o desenvolvimento de micros e pequenas empresas inovadoras.

1.2 1.2 O edital tem como objetivos específicos:
a) Capacitar os empreendedores selecionados na identificação de oportunidades, planejamento e desenvolvimento
de negócios inovadores.
b) Estimular o empreendedorismo e a inovação entre os estudantes do IFMT Campus Sorriso.
c) Oportunizar a formação empreendedora e empresarial aos envolvidos com os projetos em fase de pré-incubação.
d) Incentivar a criação de empresas com produtos, serviços ou processos inovadores.
e) Aproximar o meio acadêmico do mercado de trabalho.
f) Contribuir para o fortalecimento do Núcleo Incubador do IFMT Campus Sorriso.
g) Proporcionar oportunidade de gestão de empresa simulada.

2. DEFINIÇÕES2. DEFINIÇÕES

2.1  EmpreendedorismoEmpreendedorismo: é a disposição para identificar problemas e oportunidades, investir recursos e 
competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um 
impacto social e econômico positivo.

2.2  Empreendedorismo inovadorEmpreendedorismo inovador: é o processo do empreendedorismo que busca a desconstrução de produtos, 
serviços ou métodos de produção existentes, com a proposição de substituição por novos, trazendo inovação.

2.3 InovaçãoInovação: concepção de novo produto, serviço ou processo, bem como a agregação de novas funcionalidades ou 
características ao produto, serviço ou processo que implique em melhorias incrementais e efetivo ganho de 
qualidade e produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. 

2.42.4 Geração de RendaGeração de Renda: criar, desenvolver ou aprimorar um produto ou serviço e comercializá-lo, fazendo com que 
haja retorno financeiro aos empreendedores.

2.5 2.5  Pré-incubaçãoPré-incubação: conjunto de atividades para apoio a projetos em fase de ideia ou negócios em estágio inicial, com 
o objetivo de capacitar o empreendedor a realizar o planejamento do seu próprio negócio e analisar sua viabilidade 
técnica e econômica, para subsidiar sua decisão de abrir ou não uma empresa.

2.6 2.6  IncubaçãoIncubação: conjunto de serviços de assistência oferecidos pela incubadora de empresas aos negócios  incubados 

19



com o objetivo de auxiliar seu desenvolvimento, estabelecimento e crescimento no mercado, tornando o negócio 

autossuficiente. O Modelo Cerne de incubação servirá de inspiração para este processo na Ativa Incubadora.

2.7 2.7  Empresa AssociadaEmpresa Associada: empreendimento já graduado, originário de processo de incubação, que continua vinculado 
contratualmente à Ativa Incubadora de Empresa, mediante instrumentos jurídicos específicos, para utilização de 
tecnologias disponibilizadas pelo IFMT e seus parceiros a fim de aprimorar suas ações de gestão empresarial e 
tecnológica.

2.8 2.8  AssessoriaAssessoria: atividade desenvolvida por profissional experiente em determinado assunto que analisa um 
problema e desenvolve uma solução.

2.9 2.9  ConsultoriaConsultoria: atividade desenvolvida por profissional experiente em determinado assunto que analisa um 
problema e aponta sugestões de soluções.

2.10 2.10  MentoriaMentoria: acompanhamento na forma de aconselhamento realizado por profissional com conhecimento 
técnico ou prático à profissionais que estão iniciando uma empresa para o desenvolvimento de suas ideias e 
projetos.

2.11 2.11  Empresa MentoraEmpresa Mentora: são empresas, já consolidadas no mercado, que se preocupam com a prática da 
responsabilidade social, ao apoiar projetos de geração de novos empreendimentos para o desenvolvimento social e 
econômico da região. Estas empresas poderão apoiar voluntariamente empreendimentos pré-incubados e incubados 
na Ativa incubadora, através de assessorias, consultorias, mentorias ou patrocínio.

2.12 2.12  Plano de açãoPlano de ação: é o documento em que serão traçados todos os objetivos e metas de um empreendimento 
durante o processo de pré-incubação ou incubação, contendo cronograma de previsão das atividades que deverão 
ser executadas para atingir os objetivos traçados, sobretudo ponderando sobre recursos físicos, monetários e 
humanos que serão necessários para o cumprimento do que for estabelecido.

2.132.13  Modelo de negóciosModelo de negócios: um esquema que descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de 
uma organização. Normalmente utilizado na fase de criação de uma empresa, é composto por uma estrutura que 
deve prever o principal que o empreendedor precisa para tirar suas ideias do papel, como: atividades realizadas, 
relacionamento com os clientes, recursos necessários, entre outros.

2.142.14  PitchPitch: apresentação rápida, geralmente de 3 a 5 minutos, com objetivo de despertar o interesse de clientes, 
parceiros ou investidores pelo negócio apresentado. Suas principais características são a clareza e a objetividade na 
apresentação.

2.152.15  MVP / Produto Mínimo ViávelMVP / Produto Mínimo Viável:  vem de Minimum Viable Product, definindo-se como uma versão bem 
simplificada do que está sendo oferecido, com as mínimas características necessárias para ele ser testado no 
mercado.

2.162.16  ValidaçãoValidação: processo de averiguar a legitimidade da proposta através da verificação em campo de possível 
mercado se: a) o problema de fato é uma demanda dos potenciais clientes; b) a solução apresentada tem aprovação 
do público; e c) a monetização é viável.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.13.1 Poderão candidatar-se a vaga na fase de pré-incubação as equipes compostas por, no mínimo 03 (três) e  no 

máximo, 05 (cinco) estudantes regularmente matriculados no IFMT - Campus Sorriso, cujos projetos atendam as 

especificações deste edital.

3.23.2 A pré-incubação será ofertada aos estudantes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, Cursos Técnicos 

Subsequentes ao Ensino Médio, Cursos de Graduação e Pós-Graduação do IFMT Campus Sorriso.

3.33.3 Estudantes do último semestre, contemplados por este edital, poderão continuar na pré-incubação, caso sua 

colação de grau seja antes do término do período de pré-incubação.

3.43.4 Cada candidato poderá apresentar no ato da inscrição apenas 1 (uma) ideia ou plano de negócio, podendo ser 

membro em, no máximo, mais uma outra equipe inscrita.

3.53.5 A ideia ou projeto poderá ter sócios investidores (pessoa física ou jurídica) que não tenham participação 

majoritária no projeto. O candidato poderá indicar uma empresa que patrocine ou auxilie na mentoria do 

desenvolvimento do projeto. A indicação do auxílio externo para a mentoria, ainda que não seja obrigatória, contará 

nos critérios de seleção.

3.5.13.5.1 A comprovação do auxílio externo para a mentoria poderá ser realizada mediante apresentação de declaração 

formal, por escrito, do mentor, enviada para o e-mail ativa.srs@ifmt.edu.br durante o período de inscrição.
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3.63.6 As ideias e negócios submetidos deverão, preferencialmente, estar concentradas nas áreas dos cursos 

ministrados no Campus Sorriso.

4. ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS4. ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

4.14.1 A inscrição deverá ser realizada no período constante da Etapa 03 do Item 9. DO CRONOGRAMA, mediante 

preenchimento e envio online do Formulário Eletrônico, disponível em: https://bit.ly/pre-incubacao-ativa-sorriso-

2022

4.24.2 As inscrições encaminhadas de outra forma serão eliminadas.

4.34.3 Cada equipe deve realizar somente uma inscrição neste Edital.

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

5.15.1 Não haverá recursos orçamentários ou financeiros para as propostas selecionadas.

6. COMPROMISSOS6. COMPROMISSOS

6.16.1 Dos Empreendedores Pré-IncubadosDos Empreendedores Pré-Incubados

6.1.16.1.1 Elaborar, com auxílio do Núcleo da Ativa, o plano de ação para o período da pré-incubação.

6.1.26.1.2 Participar das atividades ofertadas pela Ativa Incubadora, de acordo com seu plano de ação.

6.1.36.1.3 Os itens obrigatórios a serem entregues, ao Núcleo da Ativa, no decorrer da pré-incubação, até o prazo 

constante na Etapa 13 do Item 9. DO CRONOGRAMA, são:

I. Documentos que comprovem a etapa de Validação.

II. Modelo de Negócios (Canvas)

III. Produto Mínimo Viável/Protótipo ou MVP (Minimum Viable Product)

IV. Apresentação presencial da ideia ou negócio no final da pré-incubação (Pitch)

V. Vídeo de apresentação da ideia ou negócio no final da pré-incubação (Pitch)

6.1.4 6.1.4 Cumprir e entregar as atividades solicitadas pelo Núcleo da Ativa.

6.26.2 Dos núcleos da Ativa nos CampiDos núcleos da Ativa nos Campi

6.2.16.2.1 Auxiliar na elaboração do plano de ação de cada equipe.

6.2.26.2.2 Orientar o empreendedor nas fases do plano de ação.

6.2.36.2.3 Organizar as atividades da pré-incubação, planejando as capacitações, consultorias e assessorias aos pré-

incubados, dialogando com parceiros e com a Gerência Executiva da Ativa na Pró-Reitoria de Extensão.

6.2.46.2.4 Verificar a necessidade de complementação da equipe dos projetos, quanto à mentoria nas áreas técnica e de 

gestão, sugerindo a inserção de membros na equipe.

6.2.56.2.5 Desenvolver, sempre que possível, atividades extras com seus empreendedores pré-incubados, ligadas aos 

objetivos da modalidade de Pré-incubação.

7. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS7. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.17.1 O processo de seleção ficará a cargo do Núcleo da Ativa, conduzido pelo Gestor Local, sob supervisão da 

Gerência Executiva da Ativa. O Campus Sorriso ofertará 5 (dez) vagas para o processo de pré-incubação para equipes 21
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exclusivamente compostas por estudantes do IFMT regularmente matriculados.

7.27.2 A análise das propostas ocorrerá em duas etapas:

7.2.17.2.1 Etapa I: A banca examinadora avaliará todas as inscrições e selecionará até 10 (dez) propostas utilizando como 

critérios a maior pontuação obtida nos critérios abaixo.

CritérioCritério ETAPA I – INSCRIÇÃOETAPA I – INSCRIÇÃO PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO

a Caráter inovador da proposta 0-30

b Potencial de impacto socioeconômico 0-20

c Foco do negócio com a demanda regional 0-25

d Possibilidade de viabilização/implantação 0-20

e Existência de parceria externa, conforme item 3.5.1 deste 

edital

0-5

a)a) Caráter inovador da proposta (Pontuação de 0-30).

A inovação é característica fundamental, visto que os projetos pré-incubados devem trazer soluções e 
oportunidades com algum diferencial do que já existe no mercado.

A proposta de valor traz algo novo? O que há de inovador na solução proposta?

b)b) Potencial de impacto socioeconômico (Pontuação de 0-20).

É necessário compreender que em se tratando de empresas a autossuficiência é necessária para que o negócio 
seja capaz de se manter e crescer, por isso, o potencial de impacto socioeconômico é fator determinante para 
ser analisado.

Essa empresa será capaz de impactar o contexto econômico em que se insere? Ela tem potencial para crescer 

exponencialmente?

c)c) Foco do negócio com a demanda regional (Pontuação de 0-25).

Apesar da globalização e dos empreendimentos por muitas vezes influenciarem além dos limites de sua região, 
ainda há uma dependência regional. É importante observar que quanto maior a demanda regional por aquela 
solução, mais facilmente ela será abraçada e conquistará mercado. Por outro lado, propostas que podem ser 
interessantes, mas que não contemplam a demanda regional, encontrarão dificuldade em se estabelecer.

É viável abrir um negócio desse tipo levando em consideração as características locais? Há possíveis clientes 

para esse negócio nesta região?

d)d) Possibilidade de viabilização/implantação (Pontuação de 0-20).

É necessário pensar a respeito da compatibilidade da ideia com as tecnologias existentes para viabilizá-la, 
assim como nos custos necessários para essa ação.

A ideia é viável do ponto de vista de recursos tecnológicos e financeiros disponíveis para serem utilizados? É 

possível conseguir parcerias ou recursos que ajudem nesta ideia?

e)e) Existência de parceria externa, especificada em item próprio do edital (Pontuação 0-5).

É importante considerar este item, pois traz não apenas um apoio que aquela ideia já possui, como também 

um nível de maturidade suficiente capaz de captar a atenção de parceiros externos.

7.2.27.2.2 Etapa II: Todos os selecionados na Etapa I deverão comparecer ao Núcleo da Ativa para defesa de sua ideia ou 
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negócio através de apresentação de Pitch de até 03 (três) minutos. A banca examinadora avaliará todos os Pitchs e 

selecionará os 05 (cinco) contemplados, utilizando como critérios a maior pontuação obtida nos critérios abaixo.

7.2.2.17.2.2.1 A etapa II só será utilizada caso haja um número de equipes inscritas superior ao número de vagas 

disponibilizadas (05).

CritérioCritério ETAPA II – PITCHETAPA II – PITCH PONTUAÇÃOPONTUAÇÃO

a Caracterização do problema que existe na sociedade 0-30

b A solução do problema pela proposta apresentada 0-30

c Diferencial da ideia do que já existe no mercado 0-25

d Perfil empreendedor do proponente 0-15

a) Caracterização do problema que existe na sociedade (Pontuação de 0-30).

Esse critério é importante, pois a partir do momento que uma ideia visa solucionar um problema real da 
sociedade, ela é uma boa ideia, pois isso já garante que há demanda por aquilo.

A ideia visa solucionar um problema? É um problema real? Quem são as pessoas afetadas por esse problema?

b) A solução do problema pela proposta apresentada (Pontuação de 0-30).

É preciso verificar se a ideia proposta traz uma solução eficiente para o problema que foi caracterizado, e se 
essa solução é viável de ser aplicada.

A solução contempla todo o problema? As pessoas comprariam essa solução para resolver o problema que foi 

caracterizado? As pessoas realmente pagariam por essa solução?

c) Diferencial da ideia do que já existe no mercado (Pontuação de 0-25).

O diferencial é aquilo que fará as pessoas escolherem aquela ideia para solucionar o problema, e não outras 
soluções já estabelecidas no mercado. É algo na proposta de valor que seja inovador o suficiente para ser uma 
vantagem sobre os concorrentes.

O que a proposta traz de diferente do que já existe?

d) Perfil empreendedor do(s) proponente(s) (Pontuação de 0-15).

Tão importante quanto a ideia é a equipe. É necessário avaliar se estão realmente engajados em empreender, se 
acreditam na ideia que estão apresentando e se possuem um perfil disposto.

A equipe consegue convencer de que aquela proposta é interessante? Possuem uma postura adequada para o perfil 
empreendedor?

Vale ressaltar que o perfil empreendedor será trabalhado na pré-incubação, também através de uma capacitação 

sobre pitch, mas é importante perceber se a equipe está comprometida com a ideia.

7.2.37.2.3 Em caso de empate, será selecionado o projeto de maior nota no Critério 1 da tabela da Etapa II – Pitch. 

Persistindo o empate, será selecionado o projeto de maior nota no Critério 2. Persistindo o empate, será selecionado 

o projeto com maior nota no Critério 3.

7.37.3 A inscrição homologada e a participação nas etapas do processo de seleção não garantem a vaga na pré-

incubação. A vaga está condicionada à aprovação na Etapa II do processo de seleção.

7.47.4 As datas, locais e horários das etapas serão informados no Cronograma deste edital, por e-mail e 

presencialmente pela equipe de gestão local do Núcleo da Ativa.

7.67.6 Os resultados preliminar e final do processo de seleção serão divulgados, conforme cronograma, na página do 
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Campus Sorriso: http://srs.ifmt.edu.br

7.77.7 Após resultado final, para efetivar sua vaga, o empreendedor deverá entregar a documentação exigida pelo 

Núcleo da Ativa no prazo estipulado no cronograma.

7.7.17.7.1 Caso o empreendedor não efetive sua vaga, a Ativa Incubadora poderá convocar o próximo  classificado da 

lista.

8. DOS RECURSOS8. DOS RECURSOS

8.18.1 Caberá RECURSO, devidamente fundamentado, contra as seguintes situações:

a)a) impugnação do edital

b)b) resultado preliminar.

8.28.2 O recurso dirigido por meio de requerimento (Anexo I), em primeira e única instância ao Núcleo Gerencial da
A va Incubadora de Empresas do Campus Sorriso, deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico:
ativa.srs@ifmt.edu.br.

8.38.3 Os recursos somente serão aceitos se es verem devidamente assinados e em formato PDF e enviados no prazo
estabelecido no cronograma.

8.48.4 Os recursos deverão ser apresentados com argumentação lógica e consistente

8.58.5 Não serão analisados os recursos intempes vos ou que não estejam em concordância com as orientações deste
Edital.

9. DO CRONOGRAMA9. DO CRONOGRAMA

EtapaEtapa Descrição das EtapasDescrição das Etapas DatasDatas

01 Publicação do Edital 04/08/2022

02 Período de recursos/impugnação do Edital 05/08/2022

03 Período de Inscrições on-line 08/08/2022 a 14/08/2022

04 Período de análise das inscrições 15/08/2022

05
Resultado da análise da Etapa I e convocação para Etapa II – 
apresentação dos Pitchs

16/08/2022

06 Etapa II – apresentação dos Pitchs 17/08/2022

07 Divulgação do resultado preliminar 17/08/2022

08 Prazo para interposição de  recurso contra o resultado preliminar 18/08/2022

09 Prazo para análise dos recursos 19/08/2022

10 Divulgação do resultado final 22/08/2022

11 Prazo para entrega de documentação 26/08/2022
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12 Período da Pré-incubação (8 meses) 29/08/2022 à 29/03/2023

13
Prazo máximo para envio das itens obrigatórios, previstos no item
6.1.3

31/03/2023

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.110.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, não sendo aceitas alegações de desconhecimento.

10.210.2 A participação no presente processo seletivo é de livre iniciativa do candidato que, ao inscrever-se, terá 

aceitado todas as condições e exigências feitas neste Edital, não podendo apresentar justificativas para o não 

cumprimento das etapas previstas.

10.310.3 Os proponentes selecionados para participação na Pré-incubação da Ativa devem firmar um acordo com a 

incubadora por meio do Contrato de Pré-incubação (Anexo I) a ser assinado no início das atividades como pré-

incubado.

10.410.4 Ao final da Pré-incubação, o empreendimento cujas atividades obrigatórias (item 6.1.3) apontarem a viabilidade 

da proposta, poderá ser vinculado à Ativa, na categoria de Empresa Incubada, mediante aprovação dos gestores da 

incubadora e conforme capacidade nos Núcleos da Ativa.

10.510.5 Não haverá prorrogação no prazo de pré-incubação, devendo o empreendedor passar por novo processo 

seletivo caso se interesse em continuar pré-incubado na Ativa Incubadora.

10.610.6 Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital poderão ser obtidos junto à Ativa, 

por meio do endereço eletrônico ativa.srs@ifmt.edu.br.

10.710.7 O monitoramento das atividades realizadas pelos pré-incubados será realizado pelo Gestor Local do Núcleo, 

com apoio da Gerência Executiva da Ativa.

10.810.8 A Pró-Reitoria de Extensão e o Setor de Extensão do Campus reservam-se o direito de realizar publicações do 

conteúdo total ou parcial, bem como os registros audiovisuais dos projetos submetidos ao presente Edital.

10.910.9 Os casos omissos ou situações não previstas nesta chamada serão resolvidos pela Ativa Incubadora de Empresas 

do IFMT.

10.1010.10 O presente Edital entra em vigor na data de sua assinatura e publicação.

Sorriso, 3 de agosto de 2022.

CLAUDIR VON DENTZCLAUDIR VON DENTZ
Diretor Geral do IFMT Campus Sorriso

Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

RUI OGAWARUI OGAWA
Responsável pelo Núcleo Gerencial da Ativa Incubadora de Empresas

IFMT Campus Sorriso
Portaria 50/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT
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ANEXO IANEXO I

FORMULÁRIO DE RECURSOFORMULÁRIO DE RECURSO

 À Gestão da Ativa Incubadora - Núcleo Sorriso À Gestão da Ativa Incubadora - Núcleo Sorriso

Nome:

Endereço:

Telefone: E-mail:

Marque a opção desejada:

Impugnação do edital

Recurso contra o resultado preliminar

Justificativa do recurso:

Sorriso, ................ de ........................................ de 2022.

________________________________________
Assinatura do candidato ou responsável legal
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ANEXO II – CONTRATO DE PRÉ-INCUBAÇÃOANEXO II – CONTRATO DE PRÉ-INCUBAÇÃO

TERMOS DE CONTRATO DE PRÉ-INCUBAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O IFMT – CAMPUS SORRISO ETERMOS DE CONTRATO DE PRÉ-INCUBAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O IFMT – CAMPUS SORRISO E  

EMPREENDIMENTO PRÉ-INCUBADOEMPREENDIMENTO PRÉ-INCUBADO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Sorriso, localizado na Av. dos 

Universitários, nº 799, Bairro Santa Clara, CEP 78.895-150 representado pelo seu Diretor Geral Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, CPF 

Nº __________________, brasileiro, casado, residente e domiciliado à __________________________, nº _______ – 

Bairro _________________________, no pleno exercício de suas atribuições legais e regulamentares, designado através 

da Portaria Nº _____________________________, doravante denominado IFMT Campus Sorriso IFMT Campus Sorriso e o Empreendimento 

___________________________, sem CNPJ, neste ato representado pelo(a) líder de equipe 

__________________________________, CPF Nº _________________________________, brasileiro(a), casada(a), 

residente e domiciliado(a) à _____________________________, Nº _________________, Bairro 

____________________, doravante denominada Empreendimento Pré-incubadoEmpreendimento Pré-incubado.

CLÁUSULA PRIMEIRACLÁUSULA PRIMEIRA – Dos conceitos: – Dos conceitos:

§ 1º IFMT Campus Sorriso –§ 1º IFMT Campus Sorriso – Instituição com personalidade jurídica que detém infraestrutura, corpo técnico e acadêmico à

disposição do Empreendimento Pré-incubado, respondendo pelo presente contrato.

§ 2º Núcleo da Ativa Campus Sorriso –§ 2º Núcleo da Ativa Campus Sorriso – Incubadora de Empresas do IFMT, Núcleo Campus Sorriso, executora do processo de 

pré-incubação.

§ 3º Empreendimento Pré-incubado –§ 3º Empreendimento Pré-incubado – Pessoa física ou jurídica que esteja em processo de pré-incubação conforme o art. 05, 

item II, do regimento interno da Ativa, que utiliza instalações e/ou corpo técnico e acadêmico do IFMT Campus Sorriso, para 

desenvolvimento de projetos, estudos e pesquisas aplicadas a produtos e serviços inovadores, produção e comercialização.

CLÁUSULA SEGUNDACLÁUSULA SEGUNDA – Das atividades obrigatórias: – Das atividades obrigatórias:

§ 1º § 1º O período de Pré-incubação será de 08 (oito) meses, em que as atividades mínimas obrigatórias, previstas para o

período, são a elaboração dos itens:

I. Pesquisa de Validação

II. Modelo de Negócios

III. Produto Mínimo Viável/Protótipo ou MVP (MinimumViable Product)

IV. Apresentação final do negócio por meio de um Pitch em evento presencial e o envio de um Pitch gravado do projeto.

CLÁUSULA TERCEIRACLÁUSULA TERCEIRA– Das equipes de pré-incubação:– Das equipes de pré-incubação:

§ 1º § 1º Os projetos poderão ser submetidos por equipes compostas por até 05 (cinco) membros entre estudantes regularmente

matriculados no IFMT, servidores e/ou membros da comunidade externa.
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§ 2º § 2º A ideia ou projeto poderá ter sócios investidores (pessoa física ou jurídica) que não tenham participação majoritária no 

projeto. O candidato poderá indicar uma empresa que patrocine ou auxilie na mentoria do desenvolvimento do projeto.

§ 3º § 3º A equipe do empreendimento pré-incubado ___________________________ é composta pelos membros:

I. ______________________________, [vínculo com o IFMT], RG, CPF.

II. ______________________________, [vínculo com o IFMT], RG, CPF.

III. ______________________________, [vínculo com o IFMT], RG, CPF.

IV. ______________________________, [vínculo com o IFMT], RG, CPF.

V. ______________________________, [vínculo com o IFMT], RG, CPF.

CLÁUSULA QUARTACLÁUSULA QUARTA – Do uso da infraestrutura e divulgação dos projetos: – Do uso da infraestrutura e divulgação dos projetos:

§ 1º§ 1º O Empreendimento Pré-incubado poderá utilizar a infraestrutura e/ou corpo técnico e acadêmico do IFMT Campus

Sorriso conforme descrito no projeto e com aval da direção geral do campus, sem prejuízo das atividades de ensino da 

instituição.

§ 2º § 2º Caso o Empreendimento Pré-incubado faça sua divulgação via Internet, em congressos, seminários, feiras ou outros

eventos similares, deverá inserir ícones com logotipos do IFMT Campus Sorriso e da Ativa Incubadora aos projetos 

desenvolvidos.

§ 3º§ 3º Caso o IFMT Campus Sorriso ou a Ativa Incubadora façam divulgação do programa de pré-incubação via Internet, em 

congressos, seminários, feiras ou outros eventos similares, farão menção ao Empreendimento Pré-incubado e aos projetos 

desenvolvidos.

CLÁUSULA QUINTACLÁUSULA QUINTA – Das obrigações, responsabilidades e deveres: – Das obrigações, responsabilidades e deveres:

§ 1º§ 1º Na vigência deste contrato, o Empreendimento Pré-Incubado e toda pessoa a ela ligada direta ou indiretamente,

deverão cumprir o regimento interno do IFMT Campus Sorriso, sendo responsabilidade do Empreendimento Pré-Incubado 

todo e qualquer dano que sua equipe ou prepostos causarem às instalações, prédios e equipamentos, que deverão ser 

devolvidos em perfeito estado após o período de Pré-Incubação.

§ 2º§ 2º O IFMT Campus Sorriso se reserva no direito de rescindir de imediato este contrato caso o Empreendimento Pré-

Incubado, signatário do presente documento, incorrer em descumprimento das cláusulas contratuais.

§ 3º§ 3º O pré-incubado deve elaborar, com auxílio do Núcleo da Ativa, o plano de trabalho para o período da pré-incubação,

participar das atividades ofertadas pela Ativa Incubadora, de acordo com seu plano de trabalho e entregar os itens 

obrigatórios até o prazo máximo de _____ de _______________________ de 2023.

CLÁUSULA SEXTACLÁUSULA SEXTA – Das disposições finais: – Das disposições finais:

§ 1º§ 1º O IFMT Campus Sorriso obriga-se a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na 

legislação complementar, durante a vigência deste contrato. Para execução das atividades previstas neste contrato e para 

relacionamento entre Empreendimento Pré-incubado e o IFMT Campus Sorriso fica indicado como executor o/a gerente 

local do Núcleo da Ativa Campus Sorriso.

§ 2º § 2º Fica eleito o foro da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso como competente para dirimir quaisquer dúvidas 
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provenientes deste contrato que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, renunciando ambas as partes a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

§ 3º§ 3º E por acharem justo e de acordo, lavram o presente termo de contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que será

assinado por respectivos dirigentes, na presença de duas testemunhas.

Sorriso, ____ de _________________ de 2022.

____________________________

[Nome do(a) líder]

CPF Nº ____________________

____________________________

[Demais membros]

CPF Nº ___________________

 ___________________________

Rui OgawaRui Ogawa

Gerência Local da Ativa

Portaria 50/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

CPF Nº __________________

________________________________________________________

Everton José AlmeidaEverton José Almeida

Coordenador de Extensão

Portaria 1046/2022 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

CPF Nº _________________

____________________________

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz

Diretor Geral do Campus Sorriso

Portaria  737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

CPF Nº _________________
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

ANEXO IIIANEXO III
ROTEIRO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃOROTEIRO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO

(Exclusivamente por meio de formulário online, disponível em https://bit.ly/pre-incubacao-ativa-sorriso-2022)

Dados pessoais dos membros da equipe:

Nome integrante 1: ________________________________ Matrícula: ____________

Nome integrante 2: ________________________________ Matrícula: ____________

Nome integrante 3: ________________________________ Matrícula: ____________

Nome integrante 4: ________________________________ Matrícula: ____________

Nome integrante 5: ________________________________ Matrícula: ____________

Inscrição da Proposta

Qual problema a equipe procura resolver?
(Descreva o problema em detalhes, como percebeu esse problema, como o seu futuro cliente resolve esse problema atualmente e quais 

são as dificuldades/dores que o cliente sente. Mínimo 2 parágrafos com 4 linhas cada.)

Descrição do produto/serviço que pode ser considerado solução para o problema descrito.
(Descreva, em detalhes, qual é a solução que você apresenta para o problema anteriormente descrito. Enfatize de que modo a sua 

solução consegue superar as dificuldades/dores sentidas atualmente pelos clientes. Detalhe as características técnicas do seu produto 

ou características do processo do seu serviço que são inovadoras. Mínimo 2 parágrafos com 4 linhas cada.)

Qual é o seu cliente? O que você sabe sobre ele?
(Descreva, em detalhes, qual é o seu público-alvo, para quem você pretende vender / comercializar / prestar serviço, justificando a 

escolha desse público. Mínimo 1 parágrafo com 4 linhas).

Qual é o tamanho do seu mercado?
(Descreva o tamanho do seu mercado, incluindo as fontes utilizadas para entender o tamanho do mercado. Defina se o mercado a ser 

explorado é local, regional, nacional ou internacional. Mínimo 1 parágrafo com 4 linhas).

Quais são os principais concorrentes?
(Descreva quais são as principais empresas concorrentes, qual é o serviço ou produto que os concorrentes oferecem e como o seu 

produto ou serviço se diferencia em relação aos concorrentes. Mínimo 2 parágrafos com 4 linhas cada).

Qual será a fonte de receita?
(Descreva quanto você pretende cobrar pelo produto ou serviço mostrando o raciocínio utilizado. Mínimo de 1 parágrafo com 4 linhas).

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 03/08/2022 08:29:32.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 04/07/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

379218
55758584e2

Edital Nº 10/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Processo Sele vo Simplificado paraProcesso Sele vo Simplificado para  Pré-Incubação de Ideias e Pré-Incubação de Ideias e
NegóciosNegócios do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso (IFMT) Campus Sorriso.Mato Grosso (IFMT) Campus Sorriso.

O DIRETOR GERAL O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUSDO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS
SORRISO,SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 737/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-
GAB/RTR/IFMT, de 19 de abril de 2021,

RESOLVE:RESOLVE:

I - Retificar o item 3.3 e 9 do Edital nº 10/2022 - SRS/GAB-DG/CSRS/RTR/IFMT, que trata do processo de seleção
de ideias e negócios para pré-incubação da A va Incubadora - Núcleo Sorriso:

Onde se lê:Onde se lê:

3.3 Estudantes do úl mo semestre, contemplados por este edital, poderão con nuar na pré-incubação, caso sua
colação de grau seja antes do término do período de pré-incubação.

Leia-se:Leia-se:

3.3 Estudantes do úl mo períodoperíodo, contemplados por este edital, poderão con nuar na pré-incubação, caso sua
colação de grau seja antes do término do período de pré-incubação.

Onde se lê:Onde se lê:

9. DO CRONOGRAMA9. DO CRONOGRAMA

EtapaEtapa Descrição das EtapasDescrição das Etapas DatasDatas

01 Publicação do Edital 04/08/2022

02 Período de recursos/impugnação do Edital 05/08/2022

03 Período de Inscrições on-line 08/08/2022 a 14/08/2022

04 Período de análise das inscrições 15/08/2022

05
Resultado da análise da Etapa I e convocação para Etapa II – 
apresentação dos Pitchs

16/08/2022

06 Etapa II – apresentação dos Pitchs 17/08/2022
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07 Divulgação do resultado preliminar 17/08/2022

08 Prazo para interposição de  recurso contra o resultado preliminar 18/08/2022

09 Prazo para análise dos recursos 19/08/2022

10 Divulgação do resultado final 22/08/2022

11 Prazo para entrega de documentação 26/08/2022

12 Período da Pré-incubação (8 meses) 29/08/2022 à 29/03/2023

13
Prazo máximo para envio das itens obrigatórios, previstos no item
6.1.3

31/03/2023

Leia-se:Leia-se:

9. DO CRONOGRAMA9. DO CRONOGRAMA

EtapaEtapa Descrição das EtapasDescrição das Etapas DatasDatas

01 Publicação do Edital 04/08/2022

02 Período de recursos/impugnação do Edital 05/08/2022

03 Período de Inscrições on-line 08/08/2022 a 11/09/202208/08/2022 a 11/09/2022

04 Período de análise das inscrições 12/09/202212/09/2022

05
Resultado da análise da Etapa I e convocação para Etapa II –
apresentação dos Pitchs

13/09/202213/09/2022

06 Etapa II – apresentação dos Pitchs 14/09/202214/09/2022

07 Divulgação do resultado preliminar 14/09/202214/09/2022

08 Prazo para interposição de  recurso contra o resultado preliminar 15/09/202215/09/2022

09 Prazo para análise dos recursos 16/09/202216/09/2022

10 Divulgação do resultado final 19/09/202219/09/2022

11 Prazo para entrega de documentação 23/09/202223/09/2022

12 Período da Pré-incubação (8 meses) 26/09/2022 à 26/05/202326/09/2022 à 26/05/2023
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

13 Prazo máximo para envio das itens obrigatórios, previstos no item
6.1.3

31/05/202331/05/2023

Documento assinado eletronicamente por:

Claudir Von DentzClaudir Von Dentz, DIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DGDIRETOR GERAL - CD0002 - SRS-DG, em 12/08/2022 18:52:44.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 11/08/2022. Para comprovar sua auten cidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

397732
b596819119
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RELATÓRIO DE 
CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

E PASSAGENS 
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RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 

Proposto 
Número 

Solicitação 
Data da 
Viagem 

Motivo da Viagem 
Gastos com 
Diárias (R$) 

Gastos com 
passagens 

(R$) 

HELDER SILVA DE MELO 001025/22 
01/08/2022 

a 
04/08/2022 

Processo 23444.000795.2022-56 - Participar da Reunião Ordinária da 
Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação (CIS/PCCTAE) do IFMT 

1.205,29 210,74 

EDMUNDO LEITE XAVIER NETO 001114/22 
17/08/2022 

a 
20/08/2022 

Processo 23444.000819.2022-77 - Participação do curso "manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro: revisão, reajuste e repactuação de 
contratos administrativos com enfoque na lei 14.133/21 (Com Prática 
Simulada)", realizado na Reitoria pela Pró-Reitoria de Administração nos 
dias 18 e 19/08/2022. 

1,221,01 210,74 

EVERTON JOSÉ ALMEIDA 001118/22 
20/08/2022 

a 
27/08/2022 

Processo 23444.000828.2022-68 - Participar dos VII Jogos do Instituto 
Federal de Mato Grosso (JIFMT 2022), acompanhando a Delegação de 
atletas discentes do Campus Sorriso 

2.453,55 0,00 

JEMILY CHRISTINA NASCIMENTO 
RAMOS 

001123/22 
20/08/2022 

a 
27/08/2022 

Processo 23444.000822.2022-91 - Participar dos VII Jogos do Instituto 
Federal de Mato Grosso (JIFMT 2022), acompanhando a Delegação de 
atletas discentes do Campus Sorriso 

2.453,55 0,00 

RUI OGAWA 001125/22 
20/08/2022 

a 
27/08/2022 

Processo 23444.000854.2022-96 - Participar dos VII Jogos do Instituto 
Federal de Mato Grosso (JIFMT 2022), acompanhando a Delegação de 
atletas discentes do Campus Sorriso 

2.453,55 0,00 

RENATA DE OLIVEIRA CARVALHO 001126/22 
20/08/2022 

a 
27/08/2022 

Processo 23444.000861.2022-98 - Participar dos VII Jogos do Instituto 
Federal de Mato Grosso (JIFMT 2022), acompanhando a Delegação de 
atletas discentes do Campus Sorriso 

2.453,55 0,00 

MARCELO FELIPE ZANELLA DE 
ARRUDA 

001128/22 
20/08/2022 

a 
27/08/2022 

Processo 23444.000864.2022-21 - Participar dos VII Jogos do Instituto 
Federal de Mato Grosso (JIFMT 2022), acompanhando a Delegação de 
atletas discentes do Campus Sorriso 

2.453,55 0,00 
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RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 

Proposto 
Número 

Solicitação 
Data da 
Viagem 

Motivo da Viagem 
Gastos com 
Diárias (R$) 

Gastos com 
passagens 

(R$) 

DEOCLECI DE SOUZA 001130/22 

17/08/2022 
a 

19/08/2022 

Processo 23444.000817.2022-88 - Participação do curso "manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro: revisão, reajuste e repactuação de 
contratos administrativos com enfoque na lei 14.133/21 (Com Prática 
Simulada)", realizado na Reitoria pela Pró-Reitoria de Administração nos 
dias 18 e 19/08/2022 

885,09 182,32 

JULIANO ARAUJO MARTINS 001132/22 
20/08/2022 

a 
27/08/2022 

Processo 23444.000878.2022-45 - Participar dos VII Jogos do Instituto 
Federal de Mato Grosso (JIFMT 2022), acompanhando a Delegação de 
atletas discentes do Campus Sorriso 

2.453,55 0,00 

CLAUDIOMIRO DOS SANTOS PEREIRA 001133/22 
20/08/2022 

a 
27/08/2022 

Processo 23444.000859.2022-19 - Participar dos VII Jogos do Instituto 
Federal de Mato Grosso (JIFMT 2022), acompanhando a Delegação de 
atletas discentes do Campus Sorriso 

2.453,55 
0,00 

HELDER SILVA DE MELO 001259/22 
20/08/2022 

a 
27/08/2022 

Processo 23444.000916.2022-60 - Participar dos VII Jogos do Instituto 
Federal de Mato Grosso (JIFMT 2022), acompanhando a Delegação de 
atletas discentes do Campus Sorriso 

2.453,55 
0,00 

CLAUDIR VON DENTZ 001276/22 
09/08/2022 

a 
10/08/2022 

Processo 23444.000879.2022-90 - Reunião com Diretoria Sistêmica de 
Planejamento (DSPlan/IFMT) para tratar sobre convênio com Município 
de Sorriso para oferta de Curso Técnico em Agropecuária Subsequente 
ao Ensino Médio. Retirada de computadores junto à Diretoria Sistêmica 
de Tecnologia da Informação (DSTI/IFMT) 

540,15 0,00 

CLAUDIR VON DENTZ 001277/22 
21/08/2022 

a 
25/08/2022 

Processo 23444.000922.2022-17 - Participar da Cerimônia de Abertura 
do 7º Jogos do IFMT (JIFMT 2022) e acompanhar a delegação de atletas 
do Campus Sorriso. Participar da 7º Reunião Ordinária do Colégio de 
Dirigentes (CODIR). Participar de reunião com Reitor e Diretores Gerais 

1.662,09 0,00 
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RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 

Proposto 
Número 

Solicitação 
Data da 
Viagem 

Motivo da Viagem 
Gastos com 
Diárias (R$) 

Gastos com 
passagens 

(R$) 

para tratar sobre a participação no evento Reditec 2022 e da viagem 
técnica à instituição europeia 

JOSIMAR DA SILVA PEREIRA 001281/22 
21/08/2022 

a 
25/08/2022 

Processo 23444.000920.2022-28 - Participar da Cerimônia de Abertura 
do 7º Jogos do IFMT (JIFMT 2022) e acompanhar a delegação de atletas 
do Campus Sorriso; participar de reunião junto à Diretoria de Orçamento 
do IFMT para tratar sobre disponibilidade orçamentaria 2022/2023 e 
sobre recursos extraorçamentários; participar de reunião junto ao 
Departamento de Contabilidade e Finanças para tratar sobre gestão 
tributária; Participar da 7º Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes 
(CODIR). 

1.451,31 0,00 

GILDEMAR FERNANDES DO 
NASCIMENTO 

001283/22 
29/08/2022 

a 
01/09/2022 

Processo 23444.000858.2022-74 - Participar da 1ª Fase do Curso de 
Empreendedorismo de Base Tecnológica - Parceria IFMT/UBI, conforme 
aprovação no Edital Nº 40/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT 

1.205,29 210,74 

RUI OGAWA 001284/22 
29/08/2022 

a 
02/09/2022 

Processo 23444.000858.2022-74 - Participar da 1ª Fase do Curso de 
Empreendedorismo de Base Tecnológica - Parceria IFMT/UBI, conforme 
aprovação no Edital Nº 40/2022 - RTR-SG/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT. 
Participar da Reunião com os Gestores dos Núcleos da Ativa Incubadora. 

1.354,98 247,40 
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ORDENS DE SERVIÇO 
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 08/2022 - 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

Coordenação de Contratos e Convênios - SRS 

Ordem de Fornecimento e/ou Serviço Nº 25/2022 - SRS-CCC/SRS-DAP/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT

 Processo:Processo:
23444.000587.2019-51

Setor Demandante:Setor Demandante:
Contratos e Convênios

ContratoContrato 01/2020
UASGUASG 158950
NENE 186/2019

Dados da ContratanteDados da Contratante

Razão Social:  Razão Social:  Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Reitor ia  CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012-03
Endereço: Endereço: Avenida dos Universitários, nº 799, Bairro Santa Clara, CEP 78890-000, Sorriso MT    Telefone:   Telefone:  (65)
3545-3712

Dados da ContratadaDados da Contratada

Razão Social: Razão Social: DIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELIDIGISEC CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI

CNPJ: CNPJ: 18.799897/0001-20

Endereço:Endereço: Av. Pio XII, nº 563, Qd. 97, Lote 1/2, Vila Aurora Oeste , Goiânia/GO, CEP: 74425-098

Telefone: Telefone: (62) 3541-3427 3541-3427  E-mail:  E-mail: licitacoes@digisec.com.br

Encaminhamos a presente Ordem de Fornecimento de Serviço para renovação de 2 (dois) cer ficados digitais,
conforme itens abaixo:

Item TRItem TR
Orçamento de Serviços preventivos eOrçamento de Serviços preventivos e

corretivos conforme TRcorretivos conforme TR
QtdeQtde Valor UnitárioValor Unitário Valor   TotalValor   Total

2 Certificado PF A3 3 Anos 2 R$ 275,00 R$ 550,00

TOTAL R$ 550,00TOTAL R$ 550,00

Prazo de início da prestação dos serviços:Prazo de início da prestação dos serviços:
O serviço deve ser agendado com brevidade, uma vez que os cer ficados dos servidores vencerão no mês de
agosto/2022.
Servidores: Edmundo Leite Xavier Neto e Joyce Maria Gonçalves.

Outras observações ImportantesOutras observações Importantes

Informamos que o pagamento será realizado com a dotação de crédito prevista para a nota de empenho
supracitada. Este procedimento assegura todos os direitos de pagamento junto aos fornecedores após a
entrega do serviço, em conformidade com a legislação vigente.

 Sorriso/MT, 02 de agosto de 2022.

Cynthia Oliveira da RosaCynthia Oliveira da Rosa
Assistente em Administração
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