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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2022

PARTÍCIPES: O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO
GROSSO, Autarquia Federal de Ensino, com sede na Avenida Senador Filinto Müller, 953,
Quilombo, Cuiabá-MT, neste ato representado por seu Reitor, JULIO CÉSAR DOS SANTOS,
brasileiro, portador do CPF 840.290.991-49, e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
representada pelo seu Reitor, EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA, brasileiro, CPF nº
570.508.131-68, doravante denominados CONVENENTES.
OBJETO: O presente termo tem por objeto realizar a colaboração técnica, nos termos do
art. 30, inciso II da Lei n. 12.772/2012, para fins de participação do Professor Vitale Joanoni
Neto, matrícula SIAPE 2220728, pertencente ao quadro efetivo da Universidade Federal de
Mato Grosso, nas atividades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Mato Grosso - IFMT para o desenvolvimento do Programa Serinter e do Programa da
Escola de Idiomas, conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho.
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência de 2 (dois) anos,
contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 04
(quatro) anos.
ASSINATURA: 24 de março de 2022. SIGNATÁRIOS: Julio César dos Santos, Reitor do IFMT;
e Evandro Aparecido Soares da Silva, Reitor da UFMT.

EDITAL Nº 4/2022
RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 126/2021 E SEUS EDITAIS RETIFICADORES E

CO M P L E M E N T A R ES
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE PROFESSOR

DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE
E D U C AÇ ÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Presidencial
de 31/03/2021, publicado no DOU nº 62, de 05/04/2021, seção 2, página 1, e de acordo
com as disposições da legislação em vigor, torna pública a RETIFICAÇÃO do edital
126/2021 , que contém as normas, as rotinas e os procedimentos que regem o concurso
público destinado a selecionar candidatos para o provimento de 12 vagas da carreira do
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, do Quadro de Pessoal Permanente
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), sob o
regime de que trata a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, publicada no DOU, de
12 de dezembro de 1990, com suas alterações e demais regulamentações pertinentes, e
ainda as disposições da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, publicada no DOU,
de 31 de dezembro de 2012 e suas alterações, mediante as condições estabelecidas
neste edital e seus anexos, disponibilizados no endereço eletrônico
http://selecao.ifmt.edu.br,

1. resolve:
I - Retificar o item 2.1 do Edital de retomada, complementar e retificador nº

003/2022.
Onde se Lê
2.1. Os candidatos inscritos no Edital n. 126/2021 deverão revisar as

inscrições realizadas, entre os dias 18 a 26/03/2022.
Leia-se
2.1. Os candidatos inscritos no Edital n. 126/2021 deverão revisar as

inscrições realizadas, entre os dias 18 a 29/03/2022.
II - Retificar o item 3.1 do Edital de retomada, complementar e retificador nº

003/2022.
Onde se Lê
3.1. Os candidatos com inscrições deferidas e que efetuaram o pagamento da

taxa de inscrição, caso desejem desistir do concurso, podem requerer até o dia
13/04/2022 a devolução do valor pago, desde que observados as seguintes
instruções:

Leia-se
3.1. Os candidatos com inscrições deferidas e que efetuaram o pagamento da

taxa de inscrição, caso desejem desistir do concurso, podem requerer até o dia
08/04/2022 a devolução do valor pago, desde que observados as seguintes
instruções:

III - Retificar o item 5.21 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
5.21 A divulgação da relação preliminar de inscritos será disponibilizada, no

dia 30 de março de 2022, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.
Leia-se
5.21 A divulgação da relação preliminar de inscritos será disponibilizada, no

dia 11 de abril de 2022, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.
IV - Retificar o item 6.2 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
6.2 O atendimento especial referido no subitem anterior deverá ser requerido

até às 17h do dia 24 de março de 2022, mediante Requerimento de Atendimento
Especial/Específico (Anexo V) e documentos elencados no subitem.

Leia-se
6.2 O atendimento especial referido no subitem anterior deverá ser requerido

até às 23h59min do dia 29 de março de 2022, mediante Requerimento de Atendimento
Especial/Específico (Anexo V) e documentos elencados no subitem.

V - Retificar o item 7.23 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
7.23. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de

inscrição que forem indeferidos deverão, para efetivar sua inscrição no concurso, acessar
o endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br, imprimir o respectivo boleto e efetuar
o pagamento da taxa de inscrição, preferencialmente no Banco do Brasil, casas lotéricas
ou agências dos correios, até 25 de março de 2022, observando, neste caso, o que
dispõe os subitens 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.6 deste Edital, no que diz respeito ao pagamento do
boleto bancário.

Leia-se
7.23. Os candidatos cujos pedidos de isenção do pagamento da taxa de

inscrição que forem indeferidos deverão, para efetivar sua inscrição no concurso, acessar
o endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br, imprimir o respectivo boleto e efetuar
o pagamento da taxa de inscrição, preferencialmente no Banco do Brasil, casas lotéricas
ou agências dos correios, até 30 de março de 2022, observando, neste caso, o que
dispõe os subitens 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.6 deste Edital, no que diz respeito ao pagamento do
boleto bancário.

VI - Retificar o item 8.1 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
8.1 A lista definitiva das inscrições para o concurso público de que trata este

edital, com indicação dos locais das Provas Objetivas, será disponibilizada no dia 06 de
abril de 2022, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

Leia-se
8.1 A lista definitiva das inscrições para o concurso público de que trata este

edital, com indicação dos locais das Provas Objetivas, será disponibilizada no dia 14 de
abril de 2022, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

VII - Retificar o item 9.2 do Edital nº 126/2021
Onde se lê
9.2. No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o candidato poderá

impetrar recurso, conforme critérios estabelecidos no item 16 e subitens, o qual deverá
ser encaminhado das 8h do dia 31 de março de 2022 até 17h do dia 01 de abril de
2022, para o e-mail dpi.concurso@ifmt.edu.br.

Leia-se

9.2. No caso de indeferimento do pedido de inscrição, o candidato poderá
impetrar recurso, conforme critérios estabelecidos no item 16 e subitens, o qual deverá
ser encaminhado no período de 11 de abril de 2022 até 17h do dia 12 de abril de 2022,
para o e-mail dpi.concurso@ifmt.edu.br.

VIII - Retificar o item 10.7.4 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
10.7.4. O candidato deverá encaminhar, obrigatoriamente, pelo e-mail

dpi.concurso@ifmt.edu.br, o requerimento de reserva de vagas (ANEXO V), preenchido e
assinado, com toda a documentação descrita nos subitens 10.7.1 e 10.7.3 deste edital,
acompanhada de cópia de documento oficial de identidade e cópia do comprovante de
inscrição, impreterivelmente até às 17h do dia 24 de março de 2022, em ARQUIVO
ÚNICO, EM FORMATO.PDF (não serão analisados documentos enviados em formato
diferente), inserindo como assunto: Documentação de Comprovação de Candidato à vaga
reservada (PcD).

Leia-se
10.7.4. O candidato deverá encaminhar, obrigatoriamente, pelo e-mail

dpi.concurso@ifmt.edu.br, o requerimento de reserva de vagas (ANEXO V), preenchido e
assinado, com toda a documentação descrita nos subitens 10.7.1 e 10.7.3 deste edital,
acompanhada de cópia de documento oficial de identidade e cópia do comprovante de
inscrição, impreterivelmente até às 23h59min do dia 29 de março de 2022, em ARQUIVO
ÚNICO, EM FORMATO.PDF (não serão analisados documentos enviados em formato
diferente), inserindo como assunto: Documentação de Comprovação de Candidato à vaga
reservada (PcD).

IX - Retificar o item 10.8 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
10.8. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para

concorrer na condição de pessoa com deficiência (PcD) será disponibilizada, no dia 30 de
março de 2022, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

Leia-se
10.8. A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para

concorrer na condição de pessoa com deficiência (PcD) será disponibilizada, no dia 11 de
abril de 2022, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

X - Retificar o item 10.8.2 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
10.8.2. No caso de indeferimento da inscrição da opção à vaga destinada à

pessoa com deficiência (PcD), o candidato poderá impetrar recurso, no período das 8h
do dia 31 de março de 2022 até 17h do dia 01 de abril de 2022, apresentando a
justificativa no formulário próprio (Anexo IV), que deverá estar devidamente assinado
pelo candidato e será encaminhado em um ÚNICO ARQUIVO (DIGITALIZADO EM
FORMATO.PDF) para o e-mail: dpi.concurso@ifmt.edu.br

Leia-se
10.8.2. No caso de indeferimento da inscrição da opção à vaga destinada à

pessoa com deficiência (PcD), o candidato poderá impetrar recurso, no período de 11 de
abril de 2022 até 17h do dia 12 de abril de 2022, apresentando a justificativa no
formulário próprio (Anexo IV), que deverá estar devidamente assinado pelo candidato e
será encaminhado em um ÚNICO ARQUIVO (DIGITALIZADO EM FORMATO.PDF) para o e-
mail: dpi.concurso@ifmt.edu.br

XI - Retificar o item 11.5.1 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
11.5.1. O candidato deverá preencher, assinar, digitalizar em formato PDF e

encaminhar para o e-mail dpi.concurso@ifmt.edu.br a autodeclaração racial (Anexo IX),
até a data limite de 24 de março de 2022.

Leia-se
11.5.1. O candidato deverá preencher, assinar, digitalizar em formato PDF e

encaminhar para o e-mail dpi.concurso@ifmt.edu.br a autodeclaração racial (Anexo IX),
até as 23h59min do dia 29 de março de 2022.

XII - Retificar o item 11.17 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
11.17. Até o final do período de inscrição do concurso público, será facultado

ao candidato o direito de desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas. Para
tanto, deverá encaminhar sua solicitação de desistência ao e-mail
dpi.concurso@ifmt.edu.br, até as 23h59 do dia 24 de março de 2022.

Leia-se
11.17. Até o final do período de inscrição do concurso público, será facultado

ao candidato o direito de desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas. Para
tanto, deverá encaminhar sua solicitação de desistência ao e-mail
dpi.concurso@ifmt.edu.br, até as 23h59 do dia 29 de março de 2022.

XIII - Retificar o item 11.28 do Edital nº 126/2021.
Onde se lê
11.28. A relação dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, na

forma da Lei nº 12.990/2014, será divulgada no dia 30 de março de 2022, no endereço
eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

Leia-se
11.28. A relação dos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, na

forma da Lei nº 12.990/2014, será divulgada no dia 11 de abril de 2022, no endereço
eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

XIV - Retificar o Anexo I
Onde se lê
ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

. EVENTO DAT A LO C A L

. Período de Inscrição (via
internet).

De 18/03 a 24/03/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Período para pagamento da
taxa de inscrição para os
candidatos com isenção
indeferida.

De 24/03 a 25/03/2022 Agências bancárias

. Prazo final para
encaminhamento de laudo
médico no caso de
candidato concorrente à
vaga para PcD.

24/03/2022 dpi.concurso@ifmt.edu.br

. Prazo final para
encaminhamento de
solicitação de atendimento
Especial/Específico e
documentação
comprobatória, conforme
itens e subitens do edital

24/03/2022 dpi.concurso@ifmt.edu.br

. Data final para o
pagamento do boleto
bancário relativo à taxa de
inscrição.

25/03/2022 Agências bancárias

. Divulgação da relação
preliminar de inscritos.

30/03/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Divulgação da relação dos
candidatos que se
declararam pretos ou
pardos, na forma da Lei nº
12.990/2014.

30/03/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Divulgação da relação dos
candidatos para
concorrerem na condição
de pessoa com deficiência
(PcD).

30/03/2022 http://selecao.ifmt.edu.br
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. Divulgação da relação dos
candidatos que terão direito
ao atendimento
especial/específico.

30/03/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Recurso contra
indeferimento das
inscrições e contra
indeferimento de pedido
para concorrer na condição
de pessoa com deficiência
(PcD).

31/03 e 01/04/2022 dpi.concurso@ifmt.edu.br

. Resultado da análise dos
recursos sobre
indeferimento de
inscrições.

06/04/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Divulgação da relação
definitiva de candidatos
inscritos e dos locais de
realização da prova
objetiva.

06/04/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

Leia-se:
ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

. EVENTO DAT A LO C A L

. Período de Inscrição (via
internet).

De 18/03 a 29/03/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Período para pagamento da
taxa de inscrição para os
candidatos com isenção
indeferida.

De 24/03 a 30/03/2022 Agências bancárias

. Prazo final para
encaminhamento de laudo
médico no caso de
candidato concorrente à
vaga para PcD e da
autodeclaração para
candidato à cota racial.

29/03/2022 dpi.concurso@ifmt.edu.br

. Prazo final para
encaminhamento de
solicitação de atendimento
Especial/Específico e
documentação
comprobatória, conforme
itens e subitens do edital

29/03/2022 dpi.concurso@ifmt.edu.br

. Data final para o
pagamento do boleto
bancário relativo à taxa de
inscrição.

30/03/2022 Agências bancárias

. Prazo final para declarar a
desistência do concurso e
requerer a devolução da
taxa de inscrição.

08/04/2022 dpi.concurso@ifmt.edu.br

. Divulgação da relação
preliminar de inscritos.

11/04/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Divulgação da relação dos
candidatos que se
declararam pretos ou
pardos, na forma da Lei nº
12.990/2014.

11/04/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Divulgação da relação dos
candidatos para
concorrerem na condição
de pessoa com deficiência
(PcD).

11/04/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Divulgação da relação dos
candidatos que terão direito
ao atendimento
especial/específico.

11/04/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Recurso contra
indeferimento das
inscrições e contra
indeferimento de pedido
para concorrer na condição
de cotista racial e de
pessoa com deficiência
(PcD).

11/04 e 12/04/2022 dpi.concurso@ifmt.edu.br

. Resultado da análise dos
recursos sobre
indeferimento de
inscrições.

14/04/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

. Divulgação da relação
definitiva de candidatos
inscritos e dos locais de
realização da prova
objetiva.

14/04/2022 http://selecao.ifmt.edu.br

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no Edital nº

126/2021.
2.2 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições contrárias.

Cuiabá/MT, 28 de março de 2022.
JULIO CÉSAR DOS SANTOS

CAMPUS BARRA DO GARÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2022 - UASG 158497 - IFMT/CAMPUS

B.GARCA Nº PROCESSO: 23189.001305/2021-16

Pregão Nº 18/2021. Contratante: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO
GARCAS.
Contratado: 21.250.438/0001-06 - FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE
SERVICOS DE
LIMPEZA E C. Objeto: Prestação de serviços de apoio administrativo, cuidador
educacional
como profissional especializado para atendimento de pessoas com necessidades
educacionais
específicas (pnee - em conformidade com o edital e seus anexos). Campus
barra do garças.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 28/03/2022 a
28/03/2023. Valor
Total: R$ 43.680,24. Data de Assinatura: 18/03/2022.

CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2022 - UASG 158492 - CAMPUS C.N.PARECIS

Número do Contrato: 5/2020.
Nº Processo: 23192.000314/2020-50.
Pregão. Nº 5/2019. Contratante: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PAREC I S .
Contratado: 33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.. Objeto: Aditar em 12 (doze) meses
o prazo de vigência. Vigência: 25/03/2022 a 25/03/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 6.888,02. Data de Assinatura: 28/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/03/2022).

CAMPUS CUIABÁ - OCTAYDE JORGE DA SILVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA

Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 23194.003919/2020-82.
Concorrência. Nº 1/2020. Contratante: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CUIABA .
Contratado: 12.868.420/0001-73 - SIRIUS ENGENHARIA E CONTRUCAO EIRELI. Objeto:
Prorrogação, por mais 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, do prazo de vigência do
contrato n°. 01/2021, que trata sobre a "contratação de empresa especializada de
arquitetura e urbanismo e/ou engenharia para execução de reforma do Anfiteatro do
Instituto Federal de Mato Grosso - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva", conforme
previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos da Alínea a, do Inciso I, do Art.
57 da Lei n°. 8.666/93. Vigência: 28/03/2022 a 21/06/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 3.495.508,67. Data de Assinatura: 21/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2022).

CAMPUS ALTA FLORESTA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2022 - UASG 158972 - IFMT/CAMPUS ALTA FL

Nº Processo: 23747.000945/2021-36.
Pregão Nº 20/2021. Contratante: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA .
Contratado: 05.608.779/0001-46 - TEC NEWS EIRELI. Objeto: O objeto do presente
instrumento é a contratação de serviços continuados de recepcionista, com
disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados
nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. Valor
Total: R$ 37.080,00. Data de Assinatura: 29/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/03/2022).

PRÓ-REITORIA DE ENSINO
COORDENAÇÃO DE SISTEMAS ACADÊMICOS

AVISO DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Mantenedora: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
CNPJ: 10.784.782/0001-50

Para fins do disposto no art. 21 da Portaria MEC nº 1095, de 25 de outubro de
2018, esta Instituição de Educação Superior informa que foram registrados 23 (vinte e três)
diplomas no período de 23/12/2021 a 11/03/2022, nos seguintes livros de registro e
sequências numéricas conforme descrito abaixo:

Campus São Vicente: Livro SVC, Data de Registro: de 11/03/2022, 07/03/2022,
registros: 88, 506 e 507.

Campus Cuiabá: Livro CBA, Data de Registro: 01/02/2022 e 17/02/2022,
registros:424, 364.

Campus Cuiabá-Bela Vista: Livro BLV, Data de Registro: 01/02/2022 e
17/02/2022, registros: 481, 482, 483, 485.

Campus Várzea Grande: Livro VGD, Data de Registro: 04/02/2022, registro:
73.

Campus Confresa: Livro CFS, Data de Registro: 08/02/2022, registros: 48 a
50.

Campus Cáceres: Livro CAS, Data de Registro: 23/12/2021, registros: 49 e 50.
Campus Barra do Garças: Livro BAG, Data de Registro: 27/12/2021 a

24/01/2022, registros: 18 e 20 a 25.
Campus Guarantã do Norte: Livro 01SUAP, Data de Registro: 04/02/2022,

registro: 2.
Link para consulta: http://proen.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/registro-de-

diplomas-de-graduacao/ e https://suap.ifmt.edu.br/edu/registroemissaodiploma_public/

Cuiabá/MT, 29 de março de 2022.
LILIAN MARIA GONÇALVES

Coordenadora de Sistemas Acadêmicos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
MATO GROSSO DO SUL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 12/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
22/03/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para a
implementação de ações do IFStudio e mobiliários para o Laboratório de Realidade
Virtual

CARLOS GRACINDO PEREIRA LANDIVAR
Pregoeiro

(SIDEC - 29/03/2022) 158132-26415-2022NE800000

CAMPUS NAVIRAÍ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 155849 - CAMPUS

N AV I R A I

Número do Contrato: 6/2019.
Nº Processo: 23347.010106/2019-14.
Dispensa. Nº 14/2019. Contratante: INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI.
Contratado: 18.717.282/0001-08 - SEGURANCA ELETRONICA NAVIRAI LTDA.
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato 06/2019 - serviço de
monitoramento de alarme 24h no ntif - por mais 12 meses de 27/06/2022 à
27/06/2023.. Vigência: 27/06/2019 a 27/06/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 3.576,00. Data de Assinatura: 29/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/03/2022).


