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

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 1/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 7 de janeiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão de Inventário do Almoxarifado do IFMT Campus Sorriso para o ano de 2021.

II – A comissão será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

Deocleci de Souza  – Siape: 3010625 

Diogo Ferreira dos Santos – Siape: 2272054 

Edmundo Leite Xavier Neto – Siape: 3087445

III – A comissão terá um prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 10/01/2022, para a conclusão dos trabalhos.

IV – Cientifiquem-se e cumpram-se.

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 07/01/2022 17:21:07.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/01/2022. 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:

290379
03f7d4f323

PORTARIA 1/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 7 de janeiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 01/2022 - 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 2/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 10 de janeiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

RESOLVE:

I – Designar os servidores abaixo relacionados como Fiscais do Contrato nº 01/2022, firmado entre o IFMT Campus Sorriso e a

empresa MD Terceirizados Eireli, CNPJ: 28.872.136/0001-00, que tem por objeto a contratação de serviços continuados de Recepcionista, 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

Betania Maria Canei de Almeida – Siape: 2089499 – Fiscal Administrativo Titular

Eliana Aparecida Dias dos Santos – Siape: 2089514 – Fiscal Administrativo Suplente

Lucineia Rosa Soares – Siape: 2105178 – Fiscal Técnico Titular

Ritielly Laiany Carvalho Senigalia – Siape: 3222615 – Fiscal Técnico Suplente

II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 10/01/2022 07:16:03.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/01/2022. 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:

290402
e6fdb47140

PORTARIA 2/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 10 de janeiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 01/2022 - 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 3/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de janeiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

RESOLVE:

I – Autorizar os servidores abaixo relacionados a conduzirem os veículos oficiais que compõem a Frota do IFMT Campus

Sorriso:

Servidor Siape CNH Categoria

Alan Franco Barbosa 2320041 ***200***** AB

Ana Paula Encide Olibone 1669405 ***211***** AB

Charlie Silva Fernandes 2997002 ***426***** B

Dácio Olibone 1930588 ***986***** AB

Diogo Ferreira dos Santos 2272054 ***223***** AB

Élio Barbieri Junior 1755529 ***041***** AB

Gheysa Maria Pereira Lima Eickhoff 2010841 ***543***** B

Josemar Pedro Lorenzetti 1957819 ***321***** AB

Josimar da Silva Pereira 2212131 ***719***** AD

Kássio dos Santos Carvalho 2420282 ***616***** AB

Laerte Gustavo Pivetta 2085563 ***806***** AB

Renato Andrade Teixeira 1695386 ***301***** B

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

de Habilitação ao Setor de Logística deste Campus.

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

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 11/01/2022 07:53:15.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 07/01/2022. 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:

290371
ce465d2338

PORTARIA 3/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 11 de janeiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 01/2022 - 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 4/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 17 de janeiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

Considerando o OFÍCIO Nº 78/2021 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Retificar a Portaria197/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 29 de dezembro de 2021.

Onde se lê:

Teviani Rizzi Kölzer – Siape: 157852

Leia-se:

Teviani Rizzi Kölzer – Siape: 1578527

 II – Cientifiquem-se e cumpram-se.

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 17/01/2022 09:22:47.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 17/01/2022. 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:

292497
699bf73c66

PORTARIA 4/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 17 de janeiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 01/2022 - 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 5/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 25 de janeiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

Considerando a Resolução 53/2021 - RTR-CONSUP/RTR/IFMT, de 24 de setembro de 2021, que autoriza a antecipação do

retorno gradual e seguro das atividades administrativas e acadêmicas de forma presencial no âmbito do IFMT;

Considerando a Instrução Normativa 90 - SGP/SEDGG/ME , publicada no Diário Oficial da União em 01 de outubro de 2021,

edição 187, seção 1, p. 63, que Estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal -

SIPEC para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial;

Considerando a Instrução Normativa 1/2022 - RTR-GAB/RTR/IFMT, de 20 de janeiro de 2022, que estabelece o protocolo de

biossegurança para retorno gradual às atividades presenciais do IFMT;

Considerando a Instrução Normativa 2/2022 - RTR-GAB/RTR/IFMT, de 20 de janeiro de 2022, que estabelece as diretrizes e

orientações para o retorno gradual às atividades presenciais do IFMT; e

Considerando a reunião realizada em 24 de janeiro de 2022 pela Comissão local responsável pelo planejamento, implantação e

acompanhamento do retorno às atividades presenciais do IFMT Campus Sorriso, constituída pela Portaria 147/2021 - SRS-GAB/SRS-

DG/CSRS/RTR/IFMT, de 30 de setembro de 2021 e alterada pela Portaria 149/2021 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 5 de outubro de

2021,

RESOLVE:

I – DETERMINAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2022, a progressão para a Fase 4 (quatro) do Plano de Retorno Gradual e

Seguro das Atividades Presencias de que trata a Instrução Normativa 2/2022 - RTR-GAB/RTR/IFMT, observando-se rigorosamente os critérios

e condições estabelecidas no protocolo de biossegurança de que trata a Instrução Normativa 1/2022 - RTR-GAB/RTR/IFMT e as orientações

do Comitê Local de Medidas Preventivas e Orientações sobre a COVID-19 no âmbito do IFMT Campus Sorriso, instituído pela Portaria 36/2020

- SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT.

 II – DETERMINAR a manutenção da vigência dos Artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º da ORDEM ADMINISTRATIVA 4/2021 - SRS-

GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 7 de outubro de 2021.

 III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 25/01/2022 07:42:26.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 25/01/2022. 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:

295202
cc7109ad90

PORTARIA 5/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 25 de janeiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 01/2022 - 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 6/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 27 de janeiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

RESOLVE:

I – Autorizar os servidores abaixo relacionados a conduzirem os veículos oficiais que compõem a Frota do IFMT Campus

Sorriso:

Servidor Siape CNH Categoria

Adilson Amorim Brandao 1146487 ***688***** B

Dieison D Avila Guisolfi 2090041 ***688***** AB

Juliano Araujo Martins 2040795 ***345***** AB

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

de Habilitação ao Setor de Logística deste Campus.

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

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

PORTARIA 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT

Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 27/01/2022 15:05:31.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 27/01/2022. 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:

296908
d25482a6b4
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PORTARIA 6/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 27 de janeiro de 2022
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IFMT-SRS - BOLETIM DE SERVIÇOS 01/2022 - 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

PORTARIA 7/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 31 de janeiro de 2022

A DIRETORA GERAL SUBSTITUTA  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO

GROSSO – CAMPUS SORRISO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-

GAB/RTR/IFMT, de 14 de outubro de 2021,

Considerando o Ofício nº 08/2021 - SRS-DEN/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão de Análise dos Planos Individuais de Trabalho (PIT) do IFMT Campus Sorriso para o ano de 2022.

II – A comissão será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do primeiro:

Josemar Pedro Lorenzetti – Siape: 1957819

Breno Drosë Neto – Siape: 2300229

Juliano Araújo Martins – Siape: 2040795

Julio Cesar Zanchet Piaia – Siape: 3081448

Kassio dos Santos Carvalho – Siape: 2420282

Lindomar Kinzler – Siape: 1872235

Luciana Monteiro de Campos – Siape: 3146869

Renato Andrade Teixeira – Siape: 1695386

Terezinha Ferreira de Almeida – Siape: 2135431

Teviani Rizzi Kolzer – Siape: 1578527

III – Cientifiquem-se e cumpram-se.

RUBIA MARIA VIEIRA GIOVELLI

Diretora Geral Substituta do IFMT Campus Sorriso

Portaria 2273/2021 - RTR-SRDA/RTR-CG/RTR-GAB/RTR/IFMT
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Código Verificador:
Código de Autenticação:

Documento assinado eletronicamente por:

Rubia Maria Vieira GiovelliRubia Maria Vieira Giovelli , Diretora Geral Substituta - CD - SRS-DGDiretora Geral Substituta - CD - SRS-DG, em 31/01/2022 15:22:56.

Este documento foi emi do pelo SUAP em 31/01/2022. 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:

298287
3d6f973424

PORTARIA 7/2022 - SRS-GAB/SRS-DG/CSRS/RTR/IFMT, de 31 de janeiro de 2022
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Sec�e�a��a��e�E�ucaçã��P��f������al�e�Tec��lóg�ca

I�����u���Fe�e�al��e�E�ucaçã��C�ê�c�a�e�Tec��l�g�a��e��a���G�����

�8/2021�������GA�/����DG/C���/���/����8/2021�������GA�/����DG/C���/���/����

A� D��E���A� GE�AL� �U�����U�A� D�� �N����U��� �EDE�AL� DE� EDUCAÇÃ�,� C�ÊNC�A� E� �ECN�L�G�A� DE� �A��A� D��E���A� GE�AL� �U�����U�A� D�� �N����U��� �EDE�AL� DE� EDUCAÇÃ�,� C�ÊNC�A� E� �ECN�L�G�A� DE� �A��

G������ –� CA�PU�� �������G������ –� CA�PU�� �������,� no� uso� de� suas� atribuições� legais,� conferidas� pela� Portaria� 2273/2021 � �� ����

��DA/����CG/���GA�/���/����,�de�14�de�outubro�de�2021,

�E��LVE:�E��LVE:

1.� Prorrogar,� até�23� de� janeiro� de� 202223� de� janeiro� de� 2022,� o� período� de� inscrições� no� Processo� �ele�vo� �implificado� de� V agas

�emanescentes�dos�Cursos��écnicos��ntegrados�ao�Ensino��édio�do������Campus��orriso,�regido�pelo�Edital�Nº

8/2021�������GA�/����DG/C���/���/����.

2.�Alterar�o�Cronograma�de�a�vidades�e�prazos�constante�no�item�11�do�referido�Edital,� conforme�apresentado
abaixo:

DA�A�DA�A� EVEN���EVEN���

31�de�dezembro�de�2021�a�23�de�janeiro�de�2022 Período�de��nscrição�via�internet

03�de�janeiro�de�2022�a�07�de�janeiro�de�2022

10�de�janeiro�de�2022�a�14�de�janeiro�de�2022

17�de�janeiro�de�2022�a�21�de�janeiro�de�2022

(de�segunda�a�sexta�feira,�das�13h�às�17h)

Período�de�disponibilização�do�suporte�presencial�para
o�processo�de�inscrição

24�de�janeiro�de�2022
Prazo�para�solicitação�de�alteração�de�dados�referentes
à�inscrição

24�de�janeiro�de�2022
Divulgação�da�listagem�preliminar�de�candidatos
inscritos

25�de�janeiro�de�2022
Prazo�para�interposição�de�recursos�contra�a�listagem
preliminar�de�candidatos�inscritos

26�de�janeiro�de�2022
Divulgação�da�listagem�definitiva�de�candidatos
inscritos

26�de�janeiro�de�2022
Publicação�do��esultado�preliminar�dos
aprovados/classificados

27�de�janeiro�de�2022
Prazo�para�interposição�de�recursos�contra�a�listagem
preliminar�de�candidatos�aprovados/classificados

28�de�janeiro�de�2022
Publicação�do��esultado�final�dos�candidatos
aprovados/classificados

31�de�janeiro�de�2022�a�02�de�fevereiro�de�2022 Período�de�matrícula�dos�aprovados

03�de�fevereiro�de�2022 Divulgação�da�2ª�chamada

04�de�fevereiro�de�2022�e�07�de�fevereiro�de
2022

Período�de�matrícula�da�2ª�chamada

08�de�fevereiro�de�2022 Divulgação�da�3ª�chamada

09�de�fevereiro�de�2022 Período�de�matrícula�da�3ª�chamada

ED��AL�C��PLE�EN�A��01�A��EDED��AL�C��PLE�EN�A��01�A��ED����AALL�Nº��Nº�

020



10�de�fevereiro�de�2022
Divulgação�da�chamada�geral�dos�excedentes�(se
houver)

11�de�fevereiro�de�2022�e�14�de�fevereiro�de
2022

Período�de�matrícula�da�chamada�geral�dos�excedentes
(se�houver)

�orriso,�14�de�janeiro�de�2022.

�U��A��A��A�V�E��A�G��VELL�
Diretora�Geral��ubstituta�do������Campus��orriso
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ORDENS DE SERVIÇO 
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�������������LE����DE��E�V�Ç���01/2022���01/01/2022�A�É�31/01/2022

�inistério�da�Educação

�ecretaria�de�Educação�Profissional�e��ecnológica

�nstituto��ederal�de�Educação�Ciência�e��ecnologia�de��ato�Grosso

Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�������

�rdem�de��ornecimento�e/ou��erviço�Nº�1/2022�������CCC/����DAP/����DG/C���/���/����

�Protocolo:Protocolo:
23444.000860.2021�
62

�etor�Demandante:�etor�Demandante:
Departamento� de� Administração� e
Planejamento

Processo�de�origem:Processo�de�origem:
contrato�nº�10/2021�UA�G:�158950
Nº� da� Nota� de
Empenho:�2021NE000320

Dados�da�ContratanteDados�da�Contratante

�azão� �ocial:���azão� �ocial:���ns�tuto� �ederal� de�Educação,�Ciência�e� �ecnologia�de��ato�Grosso� ��Campus� �orriso �� CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012�03
Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/�������� �elefone:�elefone:
(65)�3545�3712

Dados�da�ContratadaDados�da�Contratada

�azão��ocial:��LC���ELEC��UN�CAÇÕE��L�DA�azão��ocial:��LC���ELEC��UN�CAÇÕE��L�DA
CNPJ:�CNPJ:�09.144.880/0001�44 �������
Endereço:Endereço:�Av.�Ademar��aiter,�320�–��ala�02�–�Centro�–�CEP�78890�000,

�elefone:��elefone:�(66)�99855613�E�mail:�inez@lcitelecom.com.br�E�mail:�inez@lcitelecom.com.br

Considerando�a�autorização�do�Diretor�Geral�do�Campus� �orriso,�encaminhamos�a�presente��rdem�de� ��erviço
para�prestação�dos�serviços�de�capacitação�especificados�a�seguir:

�tem�tem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
ValorValor

unitário��$unitário��$
ValorValor

�otal��$�otal��$

26 �orriso� 30

�ornecimento� de� Link� dedicado� de� �nternet� como� �erviço,� com� �P
fixo� e�válido,� por�meio�de� infraestrutura� de� fibra�óp�ca,� incluindo
serviços� de� instalação,� aluguel� e�manutenção� da� CPE¹,� de� acordo
com� as� especificações� deste� �ermo� de� �eferência.� �� Assinatura
mensal�de�acesso�à�internet�de�20��bps�para��azenda�Experimental
de��orriso�

�$�1.300,00
�$

39.000,00

Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços:Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços:

��prazo�de�para�início�da�execução�do�serviço�deverá�ser�dia�27/12/2022�e�encerramento�em�20/06/2024.

Local�para�execuão�do�serviço:Local�para�execuão�do�serviço:

Endereço:��r�163,�Km�733,�Zona��ural��/��azenda�Experimental�Endereço:��r�163,�Km�733,�Zona��ural��/��azenda�Experimental� na�cidade�de��orriso/���na�cidade�de��orriso/���

�elefone:�(65)�35453712����e�mail:�josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br�elefone:�(65)�35453712����e�mail:�josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br

�esponsável�pelo�execução�do�serviço:�Josimar�da��ilva�Pereira�esponsável�pelo�execução�do�serviço:�Josimar�da��ilva�Pereira

�utras�observações�utras�observações

�nformamos� 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� a023



entrega�do�serviço,�em�conformidade�com�a�legislação�vigente.

�orriso���,�3�de�janeiro�de�2022

Ademéia��aquel��aasAdeméia��aquel��aas

Coordenadora�de�Contratos�e�Convênios����ubstituta
Portaria�no�2106�de�20�de�setembro�de�2021

Código�Verificador:
Código�de�Autenticação:

Documento�assinado�eletronicamente�por:

Ademeia��aquel��aasAdemeia��aquel��aas,�Coordenador�de�Contratos�e�Convênios����ubstituto�Eventual����U�����U���������CCCCoordenador�de�Contratos�e�Convênios����ubstituto�Eventual����U�����U���������CCC ,�em�03/01/2022�09:53:43.

Este�documento� foi� emi�do�pelo� �UAP� em� 28/12/2021.� Para� comprovar� sua� auten�cidade,� faça� a� leitura�do� Q�Code� ao� lado� ou� acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar�documento/�e�forneça�os�dados�abaixo:

287745
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�������������LE����DE��E�V�Ç���01/2022���01/01/2022�A�É�31/01/2022

�inistério�da�Educação

�ecretaria�de�Educação�Profissional�e��ecnológica

�nstituto��ederal�de�Educação�Ciência�e��ecnologia�de��ato�Grosso

Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�������

�rdem�de��ornecimento�e/ou��erviço�Nº�2/2022�������CCC/����DAP/����DG/C���/���/����

�Protocolo:Protocolo:

23444.000836.2021�2323444.000836.2021�23

�etor�Demandante:�etor�Demandante:
Contratos�e�Convênios

Processo�de�origem:Processo�de�origem:
Contrato�01/2022�UA�G:�158950
Nº�da�Nota�de�Empenho:�2021NE000319

Dados�da�ContratanteDados�da�Contratante

�azão� �ocial:���azão� �ocial:���ns�tuto� �ederal� de� Educação,� Ciência� e� �ecnologia� de� �ato� Grosso� �� �orriso � CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012�03
Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�nº�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000,��orriso��� �� ��elefone:� � ��elefone: � (66)
3545�3712

Dados�da�ContratadaDados�da�Contratada

�azão��ocial:��azão��ocial:��D��E�CE���ZAD���E��EL��D��E�CE���ZAD���E��EL�
CNPJ:�CNPJ:�28.872.136/0001�00
Endereço:Endereço:�Avenida��ão��ebastião,�856����ala�06���Cidade�Alta,�Cuiabá/��,�CEP:�78.031�060
�elefone:��elefone:�65�9640�0075���E�mail:��E�mail:�mdterceirizacao@gmail.com

Considerando� a�autorização�do�Diretor�Geral�do�Campus� �orriso,�Claudir�von�Dentz,�encaminhamos�a� presente
�rdem�de��ornecimento�de��erviço�para�Contratação,�especificados�a�seguir;

�tem�tem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
Valor�Valor�
��$��$

20 �orriso 02
serviços�continuados�de�recepcionista,�com�disponibilização�de�mão�de�obra�em

regime�de�dedicação�exclusiva
�$

6.352,68

Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços�ou�entrega:Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços�ou�entrega:
��prazo�de�início�da�prestação�do�serviço� será�de�dia�10/01/2022,�com�dois�postos.será�de�dia�10/01/2022,�com�dois�postos.

Local�da�Prestação�do��erviço:Local�da�Prestação�do��erviço:
Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�nº�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000,��orriso���
�elefone:�(65)�3545�3712�����e�mail:�deocleci.souza@srs.ifmt.edu.br�elefone:�(65)�3545�3712�����e�mail:�deocleci.souza@srs.ifmt.edu.br

�utras�observações��mportantes�utras�observações��mportantes

13.�����GAÇÕE��DA�C�N��A�ADA

13.1.� Executar� os� serviços� conforme� especificações� deste� �ermo� de� �eferência� e� de� sua� proposta,� com� a
alocação�dos�empregados�necessários�ao�perfeito�cumprimento�das�cláusulas�contratuais,�além�de�fornecer�e
u�lizar�os�materiais�e�equipamentos,�ferramentas�e�utensílios�necessários,�na�qualidade�e�quan�dade�mínimas
especificadas�neste��ermo�de��eferência�e�em�sua�proposta;�13.2.��eparar,�corrigir,�remover�ou�subs�tuir,�às
suas�expensas,�no�total�ou�em�parte,�no�prazo�fixado�pelo�fiscal�do�contrato,�os�serviços�efetuados�em�que�se
verificarem�vícios,�defeitos�ou�incorreções�resultantes�da�execução�ou�dos�materiais�empregados;�13.3.��anter
a�execução�do� serviço� nos�horários� fixados�pela�Administração.� 13.4.� �esponsabilizar�se� pelos�vícios� e�danos
decorrentes� da� execução� do� objeto,� bem� como� por� todo� e� qualquer� dano� causado� à� União� ou� à� en�dade
federal,� devendo� ressarcir� imediatamente� a� Administração� em� sua� integralidade,� ficando� a� Contratante
autorizada�a�descontar�da�garan�a,� caso�exigida�no�edital,�ou�dos�pagamentos�devidos�à�Contratada,�o�valor
correspondente� aos�danos� sofridos;� 13.5.�U�lizar� empregados� habilitados� e� com� conhecimentos� básicos� dos025



serviços� a� serem� executados,� em� conformidade� com� as� normas� e� determinações� em� vigor;� 13.6.� Vedar� a
u�lização,�na�execução�dos�serviços,�de�empregado�que�seja�familiar�de�agente�público�ocupante�de�cargo�em
comissão�ou�função�de�confiança�no�órgão�Contratante,�nos�termos�do�ar�go�7°�do�Decreto�n°�7.203,�de�2010;
13.7.� Disponibilizar� à� Contratante� os� empregados� devidamente� uniformizados� e� iden�ficados� por� meio� de
crachá,�além�de�provê�los�com�os�Equipamentos�de�Proteção��ndividual���EP�,�quando�for�o�caso;�13.8.��ornecer
os� uniformes� a� serem� u�lizados� por� seus� empregados,� conforme� disposto� neste� �ermo� de� �eferência,� sem
repassar�quaisquer�custos�a�estes;�13.9.�As�empresas�contratadas�que�sejam�regidas�pela�Consolidação�das�Leis
do� �rabalho� (CL�)� deverão� apresentar�a� seguinte�documentação�no� primeiro�mês�de� prestação�dos� serviços,
conforme�alínea�"g"�do�item�10.1�do�Anexo�V������da��N��EGE�/�P�n.�5/2017:�13.9.1.�relação�dos�empregados,
contendo� nome� completo,� cargo� ou� função,� salário,� horário� do� posto� de� trabalho,� números� da� carteira� de
iden�dade� (�G)�e�da� inscrição�no�Cadastro�de�Pessoas��ísicas�(CP�),� com�indicação�dos� responsáveis�técnicos
pela� execução� dos� serviços,� quando� for� o� caso;� 13.9.2.� Carteira� de� �rabalho� e� Previdência� �ocial� (C�P�)� dos
empregados� admi�dos� e� dos� responsáveis� técnicos� pela� execução� dos� serviços,� quando� for� o� caso,
devidamente�assinada�pela�contratada;�e�13.9.3.�exames�médicos�admissionais�dos�empregados�da�contratada
que�prestarão�os�serviços;�13.9.4.�declaração�de�responsabilidade�exclusiva�da�contratada�sobre�a�quitação�dos
encargos� trabalhistas� e� sociais�decorrentes�do�contrato;�13.9.5.��s�documentos� acima�mencionados�deverão
ser�apresentados�para�cada�novo�empregado�que�se�vincule�à�prestação�do�contrato�administra�vo.�De� igual
modo,�o�desligamento�de�empregados�no�curso�do�contrato�de�prestação�de� serviços�deve� ser�devidamente
comunicado,�com�toda�a�documentação�per�nente�ao�empregado�dispensado,�à�semelhança�do�que�se�exige
quando�do�encerramento�do�contrato�administra�vo.�13.10.�Apresentar�relação�mensal�dos�empregados�que
expressamente� optarem�por�não� receber� o� vale� transporte.� 13.11.�Quando�não� for� possível�a�verificação�da
regularidade� no� �istema� de� Cadastro� de� �ornecedores� –� ��CA�,� a� empresa� contratada� cujos� empregados
vinculados�ao�serviço�sejam�regidos�pela�CL��deverá�entregar�ao�setor�responsável�pela�fiscalização�do�contrato,
até� o� dia� trinta� do� mês� seguinte� ao� da� prestação� dos� serviços,� os� seguintes� documentos:� 1)� prova� de
regularidade�rela�va�à��eguridade��ocial;�2)�cer�dão�conjunta�rela�va�aos�tributos�federais�e�à�Dívida�A�va�da
União;�3)� cer�dões�que�comprovem�a�regularidade�perante�as��azendas�Distrital�e��unicipal�do�domicílio�ou
sede�do�contratado;�4)�Cer�dão�de��egularidade�do��G���–�C��;�e�5)�Cer�dão�Nega�va�de�Débitos��rabalhistas
–� CND�,� conforme� alínea� "c"� do� item� 10.2�do�Anexo�V������ da� �N� �EGE�/�P�n.� 5/2017;� 13.12.� �ubs�tuir,� no
prazo� de� 02� (duas)� horas,� em� caso� de� eventual� ausência,� tais� como� faltas� e� licenças,� o� empregado� posto� a
serviço�da�Contratante,�devendo� iden�ficar�previamente�o�respec�vo�subs�tuto�ao��iscal�do�Contrato;�13.13.
�esponsabilizar�se� pelo� cumprimento� das� obrigações� previstas� em� Acordo,� Convenção,� Dissídio� Cole�vo� de
�rabalho�ou�equivalentes�das�categorias�abrangidas�pelo�contrato,�por�todas�as�obrigações�trabalhistas,�sociais,
previdenciárias,� tributárias�e�as�demais�previstas�em� legislação�específica,�cuja� inadimplência�não� transfere�a
responsabilidade�à�Contratante;�13.12.1�Não�serão� incluídas�nas�planilhas�de�custos�e� formação�de�preços�as
disposições�con�das�em�Acordos,�Dissídios�ou�Convenções�Cole�vas�que�tratem�de�pagamento�de�par�cipação
dos�trabalhadores�nos�lucros�ou�resultados�da�empresa�contratada,�de�matéria�não�trabalhista,�de�obrigações�e
direitos�que�somente�se�aplicam�aos�contratos�com�a�Administração�Pública,�ou�que�estabeleçam�direitos�não
previstos�em�lei,�tais�como�valores�ou�índices�obrigatórios�de�encargos�sociais�ou�previdenciários,�bem�como�de
preços� para� os� insumos� relacionados� ao� exercício� da�a�vidade.�13.14.� Efetuar� o�pagamento�dos� salários� dos
empregados� alocados� na� execução� contratual� mediante� depósito� na� conta� bancária� de� �tularidade� do
trabalhador,�em�agência�situada�na�localidade�ou�região�metropolitana�em�que�ocorre�a�prestação�dos�serviços,
de�modo�a�possibilitar�a�conferência�do�pagamento�por�parte�da�Contratante.�Em�caso�de� impossibilidade�de
cumprimento� desta� disposição,� a� contratada� deverá� apresentar� jus�fica�va,� a� fim� de� que� a� Administração
analise� sua� plausibilidade� e� possa� verificar� a� realização� do� pagamento.� 13.15.� Autorizar� a� Administração
contratante,�no�momento�da�assinatura�do�contrato,�a�fazer�o�desconto�nas�faturas�e�realizar�os�pagamentos
dos� salários� e� demais� verbas� trabalhistas� diretamente� aos� trabalhadores,� bem� como� das� contribuições
previdenciárias�e�do��G��,�quando�não�demonstrado�o�cumprimento�tempes�vo�e�regular�dessas�obrigações,
até� o� momento� da� regularização,� sem� prejuízo� das� sanções� cabíveis.� 13.15.1.� Quando� não� for� possível� a
realização� desses� pagamentos� pela� própria� Administração� (ex.:� por� falta� da� documentação� per�nente,� tais
como�folha�de�pagamento,�rescisões�dos�contratos�e�guias�de�recolhimento),�os�valores�re�dos�cautelarmente
serão� depositados� junto� à� Jus�ça� do� �rabalho,� com� o� obje�vo� de� serem� u�lizados� exclusivamente� no
pagamento� de� salários� e� das� demais� verbas� trabalhistas,� bem� como� das� contribuições� sociais� e� �G��
decorrentes.�13.16.�Não�permi�r�que�o�empregado�designado�para�trabalhar�em�um�turno�preste�seus�serviços
no�turno�imediatamente�subsequente;�13.17.�Atender�às�solicitações�da�Contratante�quanto�à�subs�tuição�dos

empregados� alocados,� no� prazo� fixado� pelo� fiscal� do� contrato,� nos� casos� em� que� ficar� constatado
descumprimento�das�obrigações�rela�vas�à�execução�do�serviço,�conforme�descrito�neste��ermo�de��eferência;
13.18.��nstruir�seus�empregados�quanto�à�necessidade�de�acatar�as�Normas��nternas�da�Administração;�13.19.
�nstruir� seus� empregados� a� respeito� das� a�vidades� a� serem� desempenhadas,� alertando�os� a� não� executar
a�vidades� não� abrangidas� pelo� contrato,� devendo� a� Contratada� relatar� à� Contratante� toda� e� qualquer
ocorrência� neste� sen�do,� a� fim� de� evitar� desvio� de� função;� 13.20.� �nstruir� seus� empregados,� no� início� da
execução�contratual,�quanto�à�obtenção�das�informações�de�seus�interesses�junto�aos�órgãos�públicos,�rela�vas
ao�contrato�de�trabalho�e�obrigações�a�ele� inerentes,�adotando,�entre�outras,�as� seguintes�medidas:�13.20.1.
viabilizar�o�acesso�de� seus�empregados,�via�internet,�por�meio�de�senha�própria,�aos� sistemas�da�Previdência
�ocial� e� da� �eceita� do� �rasil,� com� o� obje�vo� de� verificar� se� as� suas� contribuições� previdenciárias� foram
recolhidas,�no�prazo�máximo�de�60�(sessenta)�dias,�contados�do�início�da�prestação�dos�serviços�ou�da�admissão
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do� empregado;� 13.20.2.� viabilizar� a� emissão�do� cartão� cidadão� pela�Caixa� Econômica� �ederal� para� todos� os
empregados,� no� prazo� máximo� de� 60� (sessenta)� dias,� contados� do� início� da� prestação� dos� serviços� ou� da
admissão�do�empregado;�13.20.3.�oferecer�todos�os�meios�necessários�aos�seus�empregados�para�a�obtenção
de� extratos� de� recolhimentos� de� seus� direitos� sociais,� preferencialmente� por� meio� eletrônico,� quando
disponível.� 13.21.� �anter� preposto� nos� locais� de� prestação� de� serviço,� aceito� pela� Administração,� para
representá�la�na�execução�do�contrato;�13.22.��elatar�à�Contratante�toda�e�qualquer� irregularidade�verificada
no� decorrer� da� prestação� dos� serviços;� 13.23.� �ornecer,� sempre� que� solicitados� pela� Contratante,� os
comprovantes�do�cumprimento�das�obrigações�previdenciárias,�do��undo�de�Garan�a�do��empo�de��erviço��
�G��,�e�do�pagamento�dos�salários�e�demais�bene�cios�trabalhistas�dos�empregados�colocados�à�disposição�da
Contratante;� 13.23.1.� A� ausência� da� documentação� per�nente� ou� da� comprovação� do� cumprimento� das
obrigações� trabalhistas,� previdenciárias� e� rela�vas� ao� �G��� implicará� a� retenção� do� pagamento� da� fatura
mensal,� em� valor� proporcional� ao� inadimplemento,� mediante� prévia� comunicação,� até� que� a� situação� seja
regularizada,� sem� prejuízo� das� demais� sanções� cabíveis.� 13.23.2.� Ultrapassado� o� prazo� de� 15� (quinze)� dias,
contados� na� comunicação� mencionada� no� subitem� anterior,� sem� a� regularização� da� falta,� a� Administração
poderá� efetuar� o� pagamento� das� obrigações� diretamente� aos� empregados� da� contratada� que� tenham
par�cipado�da�execução�dos�serviços�objeto�do�contrato,�sem�prejuízo�das�demais�sanções�cabíveis.�13.23.2.1.
��sindicato�representante�da�categoria�do�trabalhador�deverá�ser�no�ficado�pela�contratante�para�acompanhar
o� pagamento� das� respec�vas� verbas.� 13.24.� Não� permi�r� a� u�lização� de� qualquer� trabalho� do� menor� de
dezesseis�anos,�exceto�na�condição�de�aprendiz�para�os�maiores�de�quatorze�anos;�nem�permi�r�a�u�lização�do
trabalho�do�menor�de�dezoito�anos�em�trabalho�noturno,�perigoso�ou�insalubre;�13.25.��anter�durante�toda�a
vigência� do�contrato,� em� compa�bilidade�com�as�obrigações�assumidas,� todas� as� condições� de� habilitação�e
qualificação�exigidas�na�licitação;�13.26.�Guardar�sigilo�sobre�todas�as�informações�ob�das�em�decorrência�do
cumprimento� do� contrato;� 13.27.�Não� beneficiar�se� da� condição� de� optante� pelo� �imples�Nacional,� salvo� as
exceções� previstas� no� §� 5º�C� do� art.� 18� da� Lei� Complementar� no� 123,� de� 14� de� dezembro� de� 2006;� 13.28.
Comunicar�formalmente�à��eceita��ederal�a�assinatura�do�contrato�de�prestação�de�serviços�mediante�cessão
de� mão� de� obra,� salvo� as� exceções� previstas� no� §� 5º�C� do� art.� 18� da� Lei� Complementar� no� 123,� de� 14� de
dezembro� de� 2006,� para� fins� de� exclusão� obrigatória� do� �imples� Nacional� a� contar� do�mês� seguinte� ao� da
contratação,�conforme�previsão�do�art.17,�X��,�art.30,�§1º,����e�do�art.�31,���,�todos�da�LC�123,�de�2006.�13.28.1.
Para�efeito�de�comprovação�da�comunicação,�a�contratada�deverá�apresentar�cópia�do�o�cio�enviado�à��eceita
�ederal� do� �rasil,� com� comprovante� de� entrega� e� recebimento,� comunicando� a� assinatura� do� contrato� de
prestação� de� serviços� mediante� cessão� de� mão� de� obra,� até� o� úl�mo� dia� ú�l� do� mês� subsequente� ao� da
ocorrência� da� situação� de� vedação.� 13.29.� Arcar� com� o� ônus� decorrente� de� eventual� equívoco� no
dimensionamento� dos� quan�ta�vos� de� sua� proposta,� inclusive� quanto� aos� custos� variáveis� decorrentes� de
fatores� futuros� e� incertos,� tais� como� os� valores� providos� com� o� quan�ta�vo� de� vale� transporte,� devendo
complementá�los,� caso� o�previsto� inicialmente�em�sua�proposta�não�seja� sa�sfatório�para� o� atendimento�do
objeto�da�licitação,�exceto�quando�ocorrer�algum�dos�eventos�arrolados�nos�incisos�do�§�1º�do�art.�57�da�Lei�nº
8.666,� de� 1993.� 13.30.� Comunicar� ao� �iscal� do� contrato,� no� prazo� de� 24� (vinte� e� quatro)� horas,� qualquer
ocorrência�anormal�ou�acidente�que�se�verifique�no�local�dos�serviços.�13.31.�Prestar�todo�esclarecimento�ou
informação�solicitada�pela�Contratante�ou�por�seus�prepostos,�garan�ndo�lhes�o�acesso,�a�qualquer�tempo,�ao
local� dos� trabalhos,� bem� como� aos� documentos� rela�vos� à� execução� do� serviço.� 13.32.� Paralisar,� por
determinação�da�Contratante,�qualquer�a�vidade�que�não�esteja�sendo�executada�de�acordo�com�a�boa�técnica
ou�que�ponha�em�risco�a�segurança�de�pessoas�ou�bens�de�terceiros.�13.33.�Promover�a�guarda,�manutenção�e
vigilância�de�materiais,�ferramentas,�e�tudo�o�que�for�necessário�à�execução�dos�serviços,�durante�a�vigência�do
contrato.�13.34.�Promover�a�organização�técnica�e�administra�va�dos�serviços,�de�modo�a�conduzi�los�eficaz�e
eficientemente,� de� acordo�com�os�documentos�e� especificações� que� integram�este��ermo�de� �eferência,�no
prazo�determinado.�13.35.�Conduzir�os�trabalhos�com�estrita�observância�às�normas�da� legislação�per�nente,
cumprindo� as� determinações� dos� Poderes� Públicos,� mantendo� sempre� limpo� o� local� dos� serviços� e� nas
melhores� condições� de� segurança,� higiene� e� disciplina.� 13.36.� �ubmeter� previamente,� por� escrito,� à
Contratante,� para� análise� e� aprovação,� qualquer�mudança� no�método� de� execução� do� serviço� que� fuja� das
especificações�constantes�deste��ermo�de��eferência.�13.37.�Cumprir,�durante�todo�o�período�de�execução�do
contrato,�a� reserva�de�cargos�prevista�em� lei�para�pessoa�com�deficiência�ou�para� reabilitado�da�Previdência
�ocial,� bem� como� as� regras� de� acessibilidade� previstas� na� legislação,� quando� a� contratada� houver� se
beneficiado�da�preferência�estabelecida�pela�Lei�nº�13.146,�de�2015.�13.38.�Cumprir,�além�dos�postulados�legais
vigentes�de�âmbito� federal,�estadual�ou�municipal,�as�normas�de�segurança�da�Contratante;�13.39.�Prestar�os

serviços� dentro� dos� parâmetros� e� ro�nas� estabelecidos,� fornecendo� todos� os� materiais,� equipamentos� e
utensílios�em�quan�dade,�qualidade�e�tecnologia�adequadas,�com�a�observância�às�recomendações�aceitas�pela
boa� técnica,� normas� e� legislação;� 13.40.� Assegurar� à� C�N��A�AN�E,� em� conformidade� com� o� previsto� no
subitem�6.1,� “a”e�“b”,� do�Anexo�V��� –� �� da� �nstrução�Norma�va��EGE�/�P�nº�5,� de�25/05/2017:� 13.40.1.��
direito� de� propriedade� intelectual� dos� produtos� desenvolvidos,� inclusive� sobre� as� eventuais� adequações� e
atualizações� que� vierem� a� ser� realizadas,� logo� após� o� recebimento� de� cada� parcela,� de� forma� permanente,
permi�ndo�à�Contratante�distribuir,�alterar�e�u�lizar�os�mesmos�sem�limitações;�13.40.2.��s�direitos�autorais�da
solução,�do�projeto,�de�suas�especificações�técnicas,�da�documentação�produzida�e�congêneres,�e�de�todos�os
demais�produtos�gerados�na�execução�do�contrato,�inclusive�aqueles�produzidos�por�terceiros�subcontratados,
ficando�proibida�a�sua�u�lização�sem�que�exista�autorização�expressa�da�Contratante,�sob�pena�de�multa,�sem
prejuízo� das� sanções� civis� e� penais� cabíveis.� 13.41.� A� cada� período� de� 12�meses� de� vigência� do� contrato� de
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trabalho,�a�contratada�deverá�encaminhar� termo�de�quitação�anual�das�obrigações� trabalhistas,�na� forma�do
art.� 507��� da� CL�,� ou� comprovar� a� adoção� de� providências� voltadas� à� sua� obtenção,� rela�vamente� aos
empregados� alocados,� em� dedicação� exclusiva,� na� prestação� de� serviços� contratados.� 13.41.1.� �� termo� de
quitação� anual� efe�vado�deverá� ser�firmado� junto� ao� respec�vo� �indicato� dos� Empregados� e� obedecerá� ao
disposto�no�art.�507��,�parágrafo�único,�da�CL�.�13.41.2.�Para�fins�de�comprovação�da�adoção�das�providências
a� que� se� refere� o� presente� item,� será� aceito� qualquer� meio� de� prova,� tais� como:� recibo� de� convocação,
declaração� de� nega�va� de� negociação,� ata� de� negociação,� dentre� outros.� 13.41.3.� Não� haverá� pagamento
adicional�pela�Contratante�à�Contratada�em�razão�do�cumprimento�das�obrigações�previstas�neste�item.�
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�������������LE����DE��E�V�Ç���01/2022���01/01/2022�A�É�31/01/2022

�inistério�da�Educação

�ecretaria�de�Educação�Profissional�e��ecnológica

�nstituto��ederal�de�Educação�Ciência�e��ecnologia�de��ato�Grosso

Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�������

�rdem�de��ornecimento�e/ou��erviço�Nº�3/2022�������CCC/����DAP/����DG/C���/���/����

�Protocolo:Protocolo:

23444.000137.2021�8323444.000137.2021�83

�etor�Demandante:�etor�Demandante:
Contratos�e�Convênios

Processo�de�origem:Processo�de�origem:
Contrato�06/2021�UA�G:�158144
Nº�da�Nota�de�Empenho:�2021NE210

Dados�da�ContratanteDados�da�Contratante

�azão� �ocial:���azão� �ocial:���ns�tuto� �ederal� de� Educação,� Ciência� e� �ecnologia� de� �ato� Grosso� �� �eitor ia��CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012�03
Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�nº�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000,��orriso��� �� ��elefone:� � ��elefone: � (65)
3545�3712

Dados�da�ContratadaDados�da�Contratada

�azão��ocial:��azão��ocial:�WD�ENGENHA��A�E��ANU�ENÇÃ��E��EL��–��E
CNPJ:�CNPJ:�23.722.593/0001�03
Endereço:Endereço:��ua:�Quintino��ocaiuva,�N°�1755,��airro:��erraria, �em�Aquidauana�–����CEP:�79200�00,
�elefone:��elefone:���E�mail:�comercial@wdengenhariaemanutencao.com.br�E�mail:�comercial@wdengenhariaemanutencao.com.br

Considerando� a�autorização�do�Diretor�Geral�do�Campus� �orriso,�Claudir�von�Dentz,�encaminhamos�a� presente
�rdem�de��ornecimento�de��erviço�para�Contratação,�especificados�a�seguir;

�tem�tem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
Valor�Valor�
��$��$

86 �orriso 1

�ornecimento� de� peças,� se� for� o� caso,� para� manutenção� corre�va� (botões� de
regulagem� e� acionamento,� cabos� chicotes� de� ligação� elétrica,� capacitores,
compressores,� condensador,� plugues,� serpen�nas,� micromotor,� filtros� de� água,
dentre�outras�necessárias).�Para�substituição�em�caso�de�defeito�nos�equipamentos.
Garantia�de�03�meses�no�mínimo�para�os�componentes.

300,00

90 �orriso 1

�anutenção� preven�va� e� corre�va��anutenção� preven�va� e� corre�va�dos�equipamentos�de�refrigeração�–��E���GE�AD��

382L,� incluindo� limpeza� geral� com� produto� desincrustante,� lubrificação,�revisão� geral

eletromecânica,� troca� de� peças� e�reposição� da� carga�de� gás�reposição� da�carga�de� gás�(se�necessário)�–�D�VE��A�

�A�CA�.

120,00

���AL 420,00

Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços�ou�entrega:Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços�ou�entrega:

��prazo�de�início�da�prestação�do�serviço�é�para�dia�10/01/2022 ..�

Local�da�Prestação�do��erviço:Local�da�Prestação�do��erviço:
Endereço:�Endereço:����Campus��orriso,�Avenida�dos�Universitários,�nº�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000,��orriso���
�elefone:�(65)�3545�3723�����e�mail:�ademeia.maas@srs.ifmt.edu.br�elefone:�(65)�3545�3723�����e�mail:�ademeia.maas@srs.ifmt.edu.br

�utras�observações��mportantes�utras�observações��mportantes

Cumprir� as� obrigações� do� �E���� DE� �E�E�ÊNC�A� P�EGÃ�� ELE��ÔN�C�� Nº� 27/2021� (��P)� (Processo
Administrativo�n.°�23444.000137.2021�83).
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�������������LE����DE��E�V�Ç���01/2022���01/01/2022�A�É�31/01/2022

�inistério�da�Educação

�ecretaria�de�Educação�Profissional�e��ecnológica

�nstituto��ederal�de�Educação�Ciência�e��ecnologia�de��ato�Grosso

Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�������

�rdem�de��ornecimento�e/ou��erviço�Nº�4/2022�������CCC/����DAP/����DG/C���/���/����

�Protocolo:Protocolo:

23444.001052.2021�

12

�etor�Demandante:�etor�Demandante:
Departamento� de� Administração� e
Planejamento

Processo�de�origem:Processo�de�origem:
Contrato�nº�02/2022�UA�G:�158950
Nº� da� Nota� de� Empenho:
2021NE000378

Dados�da�ContratanteDados�da�Contratante

�azão� �ocial:���azão� �ocial:���ns�tuto� �ederal� de�Educação,� Ciência�e� �ecnologia�de��ato�Grosso� ��Campus� �orriso �� CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012�03
Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/�������� �elefone:�elefone:
(65)�3545�3712

Dados�da�ContratadaDados�da�Contratada

�azão��ocial:���azão��ocial:��HEN�Y�HEN�Y�EQU�PA�EN����E�����E�A��L�DAEQU�PA�EN����E�����E�A��L�DA
CNPJ:�CNPJ:�01.245.055/0001�24
Endereço:Endereço:�:��ua��io�Piquiri,�na�cidade�de�Pinhais,�localizada�no�Estado�do�Paraná,�CEP�83322�010

�elefone:��elefone:�()��E�mail:�dnc19@henry.com.br��E�mail:�dnc19@henry.com.br

Considerando�a�autorização�do�Diretor�Geral�do�Campus� �orriso,�encaminhamos�a�presente��rdem�de� ��erviço
para�prestação�dos�serviços��erviços�de�limpeza,�higienização�e�desinfecção�dos�reservatórios�de�água�(cisternas�e
caixas�de�água)�especificados�a�seguir:

�tem�tem DescriçãoDescrição UNDUND Q�D�Q�D� ValorValor

mensalmensal

ValorValor

totaltotal

1 Contratação� de� empresa� especializada� na

realização� � manutenção� corre�va� � e� � preven�va

�em� � solução� � de� controle� de� acesso.� A� empresa

contratada� � deverá� prestar� assistência�

especializada� � na� � � manutenção� � corre�va

�e�preventiva.

A� �manutenção� �da� � � empresa� � deve� incluir� �uma

�visita��emestral��por�profissional��habilitado��pelo�

fabricante� para� � cada� � equipamento� instalado.

�Durante��a�� �visita� �o�profissional�deverá� realizar,

configurações,� atualizações,� testes� elétricos� e

mecânicos,�verificação�das��condições�operacionais

e� eficiência,� subs�tuição� de� peças� por� vício� de

� fabricação� � ou� � desgastes,� � limpeza� � e�

lubrificações,� testes� de� comunicação� �CP/�P� ou

��232/485.�

�erviço 12 2.970,00 35.640,00
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�anutenção��Preven�va�–� �contemplará� � serviços

� de� reparo� realizados� para� eliminar� todos� os

impasses� que� possam� � a� � vir� � ocorrer� � nos

� equipamentos,� � iden�ficados� por� meio� de

diagnós�co,� como� a� realização� dos� testes� e

regulagens�que� sejam�necessários�para� garan�r�o

pleno�funcionamento.

�anutenção� Corre�va� � � � �limitada� � � � em� cada�

equipamento,� contemplará� � a� � troca� � de�

componentes� � e/ou� � peças� � por� vício� � de�

fabricação� � ou� � desgastes� � sem� � qualquer

�custo�adicional.

�ncluso:�

�ornecimento� de� so�ware� de� acesso

com� atualizações� durante� a� vigência� do� contrato

de� manutenção� –� Vel�� Acesso� � para� � 06�

equipamentos��e��1200��pessoas�cadastradas.

Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços:Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços:
��prazo�de�para��início�da�execução�do�serviço�deverá�ser�dia�27/01/2022�.

Local�para�execuão�do�serviço:Local�para�execuão�do�serviço:

Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/���Avenida�dos�Universitários,�N°�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000�na�cidade�de��orriso/���

�elefone:�(65)�35453712����e�mail:�josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br�elefone:�(65)�35453712����e�mail:�josimar.pereira@srs.ifmt.edu.br

�esponsável�pelo�execução�do�serviço:�Josimar�da��ilva�Pereira�esponsável�pelo�execução�do�serviço:�Josimar�da��ilva�Pereira

�utras�observações�utras�observações

�nformamos� 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.

�orriso���,�21�de�janeiro�de�2022

Deocleci�de��ouzaDeocleci�de��ouza

Coordenadora�de�Contratos�e�Convênios
Portaria�no�092�de�11/12/2018

Código�Verificador:
Código�de�Autenticação:

Documento�assinado�eletronicamente�por:

Deocleci�de��ouzaDeocleci�de��ouza,�C���DENAD������G0002�������CCCC���DENAD������G0002�������CCC,�em�21/01/2022�15:31:27.

Este�documento� foi� emi�do�pelo� �UAP� em� 19/01/2022.� Para� comprovar� sua� auten�cidade,� faça� a� leitura�do� Q�Code� ao� lado� ou� acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar�documento/�e�forneça�os�dados�abaixo:

293369
8f368a419a
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�������������LE����DE��E�V�Ç���01/2022���01/01/2022�A�É�31/01/2022

�inistério�da�Educação

�ecretaria�de�Educação�Profissional�e��ecnológica

�nstituto��ederal�de�Educação�Ciência�e��ecnologia�de��ato�Grosso

Coordenação�de�Contratos�e�Convênios�������

�rdem�de��ornecimento�e/ou��erviço�Nº�5/2022�������CCC/����DAP/����DG/C���/���/����

�Protocolo:Protocolo:

23444.000128.2020�1023444.000128.2020�10

�etor�Demandante:�etor�Demandante:
Contratos�e�Convênios

Processo�de�origem:Processo�de�origem:
Contrato�01/2020�UA�G:�
Nº�da�Nota�de�Empenho:�2020NE800015�e�800016

Dados�da�ContratanteDados�da�Contratante

�azão� �ocial:���azão� �ocial:���ns�tuto� �ederal� de� Educação,� Ciência� e� �ecnologia� de� �ato� Grosso� �� �eitor ia��CNPJ:CNPJ:
10.784.782/0012�03
Endereço:�Endereço:�Avenida�dos�Universitários,�nº�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000,��orriso��� �� ��elefone:� � ��elefone: � (65)
3545�3712

Dados�da�ContratadaDados�da�Contratada

�azão��ocial:��azão��ocial:�CEN�����E��E�AU���AÇÕE��E�C�N���UÇÃ��E��EL�CEN�����E��E�AU���AÇÕE��E�C�N���UÇÃ��E��EL�

CNPJ:�CNPJ:�12.125.440/0001�54

Endereço:Endereço:��ua�Américo��algado,�nº�507,��airro��aú,�Cuiabá�–���,�CEP:�78250�000

�elefone:��elefone:�(65)�92547979�92547979��E�mail:��E�mail:�multy.instalacoes@yahoo.com.br

Considerando� a�autorização�do�Diretor�Geral�do�Campus� �orriso,�Claudir�von�Dentz,�encaminhamos�a� presente
�rdem�de��ornecimento�de��erviço�para��anutenção�dos�ares�condicionados�nos�seguintes�locais:�Laboratório�de
�nformá�ca� ��,� Auditório� �uperior,� Laboratório� de� solo,� Laboratório� de��icro�biologia� e� �azenda� Experimental,
conforme�orçamento�prévio.

�tem�tem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
Valor�Valor�
��$��$

119 �orriso 1

�ornecimento� de� peças,� se� for� o� caso,� para� manutenção� corre�va� (botões� de
regulagem�e�acionamento,�cabos�chicotes�de�ligação�elétrica,�capacitores,�chassis
deslizantes,� compressores,�disjuntores,�gabinetes,�hélices�condensador,�plugues,
serpen�nas,�dentre�outras�necessárias).�Para�subs�tuição�em�caso�de�defeito�nos
equipamentos.�Garan�a�de� 01�ano� no�mínimo�para�os�componentes.�Conforme
orçamento,�fluídos,�placa,�capacitore�e�contadora.

6.950,00

123 �orriso 3

����������� pr�v���iv�� �� c�rr��iv�� d�s��p�r�lh�s� d�� �r-c��dici���d��������������

BTUS,� i�cl�i�d�� limp�z�� g�r�l�c�m� pr�d���� d�si�cr�s�����,� l�brific����,���b�

�sp��j�s�,�r�vis���g�r�l��l��r�m�câ�ic��–�DIVERSAS��ARCAS.�

1.221,69

125 �orriso 1

�anutenção�preven�va�e�corre�va�dos�aparelhos�de�ar�condicionado��plit�60.000

��U�,� incluindo� limpeza� geral� com� produto� desincrustante,� lubrificação,� tubo
esponjoso,�revisão�geral�eletromecânica�—�D�VE��A���A�CA�.

378,18

���AL 8.549,87

Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços�ou�entrega:Prazo�de�início�da�prestação�dos�serviços�ou�entrega:
��prazo�de�início�da�prestação�do�serviço�é�para�dia�24/01/2022 ..�

Local�da�Prestação�do��erviço:Local�da�Prestação�do��erviço:
Endereço:�Endereço:����Campus��orriso,�Avenida�dos�Universitários,�nº�799,��airro��anta�Clara,�CEP�78890�000,��orriso���
�elefone:�(65)�3545�3712�����e�mail:�deocleci.souza@srs.ifmt.edu.br�elefone:�(65)�3545�3712�����e�mail:�deocleci.souza@srs.ifmt.edu.br

�utras�observações��mportantes�utras�observações��mportantes 033



Cumprir� as� obrigações� do� �E���� DE� �E�E�ÊNC�A� P�EGÃ�� ELE��ÔN�C�� Nº� 2/2019� (��P)� (Processo
Administrativo�n.°�23198.002065.2018�62).

��orriso/��,�24�de�janeiro�de�2022.

Cynthia��liveira�da��osaCynthia��liveira�da��osa
Assistente�em�Administração

Código�Verificador:
Código�de�Autenticação:

Documento�assinado�eletronicamente�por:

Cynthia��liveira�da��osaCynthia��liveira�da��osa,�A�����EN�E�E��AD��N����ACA�A�����EN�E�E��AD��N����ACA�,�em�24/01/2022�10:01:21.

Este�documento� foi� emi�do�pelo� �UAP� em� 24/01/2022.� Para� comprovar� sua� auten�cidade,� faça� a� leitura� do� Q�Code� ao� lado� ou� acesse
https://suap.ifmt.edu.br/autenticar�documento/�e�forneça�os�dados�abaixo:

294676
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