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alterada pelo Decreto nº. 1.537 de 21/08/2008.
Considerando que o registro de estabelecimentos de inspeção
periódico e permanente junto aos órgãos oficiais de inspeção, independente
de seu nível de comercialização e atribuição, contribui e auxilia no controle
das medidas de defesa sanitária animal.
Resolve:
Art. 1º Estabelecer a inclusão de empresas terceirizadas no cadastro
de empresas prestadoras de serviço registradas no Sistema Informatizado
do INDEA.
Parágrafo Único. Aplica-se a inclusão no Sistema Informatizado, os
estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Sanitária Estadual
(SISE) e Serviço de Inspeção Municipal (SIM), aptos à emissão de
documentos oficias.
Art. 2° Para inclusão ou exclusão da empresa terceirizada observar-se-á
o seguinte procedimento.
Parágrafo Único. Preenchimento da solicitação de credenciamento
de empresa terceirizadas e entregar na Unidade Local de Execução-ULE
do município onde encontra-se instalado o estabelecimento, conforme
requerimento anexo.
Art. 3º Providenciado a conclusão do credenciamento no Sistema
Informatizado, o estabelecimento poderá pleitear a emissão de documento
sanitário de cada categoria de inspeção de produtos de origem animal.
Art. 4° Aplica-se o mesmo procedimento para o descredenciamento da
empresa terceirizada junto ao SISE e SIM registrados.
Parágrafo Único. A partir do descredenciamento o estabelecimento
fica impossibilitando da emissão de documentos sanitários oficiais.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 6° Revoga-se Portaria Conjunta SAAF/INDEA-MT n.º 01/03, de
31/01/2003.
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2022.
Emanuele G. de Almeida
Presidente do INDEA-MT
(assinado digital)
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EDITAL Nº 001/2022/GP/DETRAN-MT
Define os procedimentos e o regime de
funcionamento do Curso de Formação de
Instrutor de Trânsito a ser ofertado pela Escola
Pública de Trânsito, no ano de 2022.
O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE MATO GROSSO - DETRAN-MT, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Termo de Ajustamento de Conduta nº 008/2022 firmado
com o Ministério Público Estadual, torna público o Edital para preenchimento
das vagas no Curso de Formação de Instrutor de Trânsito.
I - DO CURSO
Art. 1º O curso de que trata este Edital é normatizado pela Resolução nº
789, de 18/06/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que
versa sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores
e elétricos, bem como pela Portaria nº 019/2022/GP/DETRAN-MT,
de 20/01/2022, que regulamenta a oferta de cursos de formação e de
capacitação na área de trânsito no âmbito do Departamento Estadual
de Trânsito - DETRAN-MT, com qualidade e efetividade, primando pela
segurança coletiva no trânsito.
Art. 2º O Curso de Formação de Instrutor de Trânsito no ano de 2022,
em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 008/2022
firmado entre o DETRAN-MT e o Ministério Público Estadual (MPE),
destina-se à capacitação de profissionais tradutores e intérpretes da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) com a finalidade de oportunizar a sua
atuação junto aos Centros de Formação de Condutores para atendimento
e acompanhamento das pessoas com deficiência auditiva nas etapas dos
processos de habilitação de condutores.
Parágrafo Único. Em virtude da existência de demanda interna no
DETRAN para a formação de servidores como examinadores de trânsito
para atuarem junto à Banca Examinadora de Provas Práticas e Teóricas
de candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Condutores (CNH), cujo
pré-requisito estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN)
é a conclusão do Curso de Formação de Instrutor de Trânsito, havendo
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vagas remanescentes, as mesmas serão preenchidas por servidores do
DETRAN-MT.
II - DAS VAGAS
Art. 3º Para a realização do Curso de Formação de Instrutor de Trânsito
serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas destinadas para os profissionais com
formação em LIBRAS.
Parágrafo Único: Caso as vagas não sejam preenchidas pelos profissionais
com formação em LIBRAS, as mesmas poderão ser ocupadas por
servidores do DETRAN.
III - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO
Art. 4º Estão aptos a se inscreverem no Curso de Formação de Instrutor
de Trânsito os profissionais com formação em LIBRAS, que atendam aos
requisitos estabelecidos pela Resolução nº 789/2020 do CONTRAN para
participação no curso, sendo eles:
I - Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos.
II - Ter concluído o Ensino Médio.
III - Ser habilitado, no mínimo, há dois anos.
IV - Ser aprovado em avaliação psicológica para fins pedagógicos.
V - Ter formação comprovada em Curso de LIBRAS (exigência estabelecida
somente para os profissionais mencionados no TAC firmado entre
DETRAN-MT e o MPE/MT).
Parágrafo Único: Os servidores de carreira do Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso poderão se inscrever para ocupar eventuais vagas
remanescentes existentes.
IV - DA REALIZAÇÃO DO CURSO
Art. 5º O Curso de Formação de Instrutor de Trânsito será ofertado
na modalidade de ensino presencial e realizado na Escola Superior
de Magistratura (ESMAGIS/MT), situada no Tribunal de Justiça de
Mato Grosso - Anexo Des. Atahide Monteiro da Silva - Térreo - Centro
Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78050-970 - Cuiabá-MT, sob
a coordenação e acompanhamento da Gerência da Escola Pública de
Trânsito.
V - DOS PROCEDIMENTOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS DO
CURSO
Art. 6º A inscrição do aluno no curso será realizada em duas etapas, através
do link disponibilizado no endereço eletrônico do DETRAN-MT: http://
escola.detran.mt.gov.br, onde se encontrará o formulário específico para
pré-inscrição no curso.
§1º Ao acessar o link, o interessado deverá escolher o formulário de
pré-inscrição para preenchimento:
I - Profissional com formação em LIBRAS ou
II - Servidor do DETRAN-MT - cadastro de reserva.
§ 2º A documentação dos servidores do DETRAN-MT somente será
analisada no caso das 50 (cinquenta) vagas disponibilizadas para o curso
não forem preenchidas totalmente pelos profissionais com formação em
LIBRAS.
§ 3º O formulário para realização da pré-inscrição estará disponível no
endereço http://escola.detran.mt.gov.br no período de 20/06 a 24/06/2022.
Art. 7º A Escola Pública de Trânsito não se responsabilizará por erros de
preenchimento ou por falta de informações no formulário específico enviado
pelos candidatos em ambas as etapas do procedimento de pré-inscrição
no curso.
Parágrafo Único: O não cumprimento dos procedimentos de pré-inscrição
definidos neste Edital acarretará no indeferimento da inscrição.
Art. 8º O preenchimento das vagas ocorrerá por ordem cronológica de envio
dos formulários de pré-inscrição, desde que a documentação encaminhada
esteja regular e em conformidade com este Edital.
Parágrafo Único: Os servidores do DETRAN somente serão inscritos no
curso no caso de haver vagas remanescentes que não forem preenchidas
por profissionais com formação em LIBRAS.
Seção 1 - Da realização da pré-inscrição
Art. 9º Para realizar a pré-inscrição no Curso de Formação de Instrutor
de Trânsito, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação, em
conformidade com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN:
I - Cópia ampliada da Carteira Nacional de Habilitação;
II - Cópia do Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio;
Parágrafo Único: Os profissionais com formação em LIBRAS, além dos
documentos acima relacionados, deverão apresentar cópia de, no mínimo,
um dos seguintes certificados que comprove a formação em LIBRAS:
- Certificado de Proficiência em LIBRAS;
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- ou Certificado de conclusão de Curso de Licenciatura em Letras - LIBRAS;
- ou Certificado de conclusão de Curso de Pós-Graduação em LIBRAS.
Art. 10 Após análise da documentação enviada em ordem cronológica, a
Gerência da Escola Pública de Trânsito divulgará no dia 04/07, a partir das
14h00, no endereço eletrônico http://escola.detran.mt.gov.br, a lista com a
relação das pré-inscrições deferidas e indeferidas.
Parágrafo Único: É de inteira responsabilidade dos interessados
(profissionais com formação em LIBRAS e servidores do DETRAN) a
conferência da lista com a relação das pré-inscrições deferidas.
Seção 2 - Da confirmação da pré-inscrição
Art. 11 Os inscritos que tiverem aprovada a sua pré-inscrição no curso,
deverão realizar no período de 05/07 a 15/07/2022 a avaliação psicológica
para fins pedagógicos, com o objetivo de obtenção do Laudo da Avaliação
Psicológica para fins pedagógicos, conforme disposto na Resolução nº
789/2020 do CONTRAN.

Art. 12 Os profissionais com formação em LIBRAS deverão procurar um
psicólogo credenciado junto ao DETRAN para realizar, às suas custas, a
avaliação psicológica para fins pedagógicos. O valor da taxa da Avaliação
Psicológica consta da tabela de taxas do DETRAN-MT, definida pela Lei nº
11.070/2019.
Art. 13 A Gerência de Exames de Saúde realizará o agendamento da
avaliação psicológica para fins pedagógicos para os servidores do DETRAN.
Art. 14 Os resultados da avaliação psicológica aptos e inaptos deverão
ser recolhidos pelo profissional de LIBRAS e pelo próprio servidor, junto ao
psicólogo avaliador.
Art. 15 O profissional de LIBRAS e o servidor do DETRAN, considerados
aptos na avaliação psicológica, deverão anexar, no período de 18/07 a
22/07/2022, o Laudo da Avaliação Psicológica para fins pedagógicos ao
formulário de inscrição disponibilizado no endereço eletrônico http://escola.
detran.mt.gov.br, para efetivação da sua inscrição no curso.
Art. 16 Após análise dos resultados das avaliações psicológicas para fins
pedagógicos encaminhadas, a Gerência da Escola Pública de Trânsito
divulgará no dia 01/08, a partir das 14h00, no endereço eletrônico http://
escola.detran.mt.gov.br, a lista com a relação das inscrições confirmadas.
Parágrafo Único: É de inteira responsabilidade dos interessados
(profissionais com formação em LIBRAS e servidores do DETRAN), a
conferência da lista com a relação das inscrições confirmadas.
Art. 17 A aptidão na Avaliação Psicológica para fins pedagógicos é requisito
obrigatório para efetivação da inscrição no curso, regulamentada pelo
art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos critérios são limitados aos
aspectos técnicos dos procedimentos estabelecidos conforme Resolução
específica do CONTRAN.
VI - DA REALIZAÇÃO DO CURSO
Art. 18 O curso será realizado no período de 08/08 a 10/10/2022, na
modalidade de ensino presencial, na Escola Superior de Magistratura
(ESMAGIS/MT), situada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso - Anexo
Des. Atahide Monteiro da Silva - Térreo - Centro Político Administrativo Rua C, S/N - CEP 78050-970 - Cuiabá-MT, no período das 14h00 às 18h00,
de segunda a sexta-feira.
Art. 19 Em relação aos Módulos das aulas práticas, a organização será a
seguinte:
I - A realização do Módulo X - Prática de Direção Veicular em veículo
de duas e quatro rodas dar-se-á através de parceria com a Diretoria de
Habilitação, sob a supervisão da Gerência da Escola Pública de Trânsito. A
formação prática de duas e quadro rodas contará com o apoio da Diretoria
de Habilitação, responsável pela disponibilização das pistas de exames
de direção e pela convocação dos Centros de Formação de Condutores,
responsáveis pelos veículos de duas e quatro rodas, para que disponibilizem
seus veículos para acompanhamento das referidas aulas. Igualmente essa
Diretoria cederá servidores integrantes da Banca Examinadora para compor
o corpo docente do referido módulo e realizar o acompanhamento das aulas
práticas em conjunto com os alunos do Curso de Instrutor.
II - No Módulo XI - Prática de Ensino Supervisionado, a observação das
aulas teóricas, das aulas de Prática de Direção Veicular em veículo de
duas e quatro rodas também acontecerá nos Centros de Formação de
Condutores credenciados pelo DETRAN/MT, devidamente definidos e
convocados pela Diretoria de Habilitação, sob a supervisão da Gerência da
Escola Pública de Trânsito.
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VII - DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PERÍODO DE
REALIZAÇÃO DO CURSO
Art. 20 A oferta do curso seguirá o cronograma abaixo estabelecido:
DATA

ATIVIDADE

14/06

Data limite para publicação do Edital do Curso de
Formação de Instrutor de Trânsito no Diário Oficial do
Estado.

20/06 a 24/06

Período para realização de inscrições no link do site
institucional.

27/06 a 01/07

Análise da documentação apresentada na pré-inscrição.

04/07

Divulgação da lista com a relação das pré-inscrições
deferidas.

05/07 a 15/07

Realização da Avaliação Psicológica (para profissionais
com formação em LIBRAS).

05/07 a 08/07

Agendamento da Avaliação Psicológica (somente para
servidores do DETRAN.

11/07 a 15/07

Realização da Avaliação Psicológica (para servidores do
DETRAN).

18/07 a 22/07

Envio do resultado de aptidão da Avaliação Psicológica
para fins pedagógicos no link do site institucional.

25/07 a 29/07

Análise dos resultados de aptidão.

01/08

Divulgação da lista com a relação das inscrições
confirmadas.

08/08 a 10/10

Período de realização do curso.

Parágrafo Único: As datas estabelecidas no cronograma do caput deste
artigo poderão sofrer alteração, de acordo com necessidade e conveniência
da Administração Pública, não acarretando prejuízo ao processo e
realização do curso.
Art. 21 A execução do curso seguirá o cronograma abaixo estabelecido:
DATA

COMPONENTE CURRICULAR MÓDULO

08/08 a 11/08

Fundamentos da Educação - 16h/a

12/08 a 18/08

Didática - 20h/a

19/08 a 22/08

Língua Portuguesa - 8h/a

23/08 a 01/09

Legislação de Trânsito - 32h/a

02/09 a 09/09

Direção Defensiva -20h/a

12/09 a 14/09

Noções de Primeiros Socorros e Medicina de Tráfego 12h/a

15/09 a 19/09

Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e de
Convívio Social no Trânsito - 12h/a

20/09 a 21/09

Psicologia Aplicada à Segurança no Trânsito - 8h/a

22/09 a 23/09

Noções sobre Funcionamento do Veículo de 2 e 4 Rodas
/ Mecânica Básica - 8h/a

26/09 a 03/10

Prática de Direção Veicular em Veículo de Duas e Quatro
Rodas - 24h/a

04/10 a 10/10

Prática Ensino Supervisionado - 20h/a

Parágrafo Único. As datas estabelecidas no cronograma do caput deste
artigo poderão sofrer alteração, de acordo com necessidade e conveniência
da Administração Pública, não acarretando prejuízo ao processo e
realização do curso.
VII - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESTRUTURA CURRICULAR
DO CURSO)
Art. 22 Em cumprimento às legislações vigentes que regulamentam
a formação do Instrutor de Trânsito (Anexo III - Resolução nº
789/2021-CONTRAN), o curso está formatado em módulos, seguindo o
conteúdo programático apresentado a seguir:
MÓDULO

CARGA
HORÁRIA

Fundamentos da Educação

16h/a

Didática

20h/a

Língua Portuguesa

8h/a

Legislação de Trânsito

32h/a

Direção Defensiva

20h/a

Noções de Primeiros Socorros e Medicina de Tráfego

12h/a

Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e de
Convívio Social no Trânsito

12h/a

Psicologia Aplicada à Segurança no Trânsito

8h/a

Noções sobre Funcionamento do Veículo de 2 e 4 Rodas /
Mecânica Básica

8h/a

Prática de Direção Veicular em Veículo de Duas e Quatro
Rodas

24h/a

Prática Ensino Supervisionado

20h/a

Carga horária total do curso

180h/a
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IX - DA CARGA HORÁRIA E DO FUNCIONAMENTO
Art. 23 O Curso de Formação de Instrutor de Trânsito será realizado na
modalidade de ensino presencial, com carga horária de 180 horas-aula,
utilizando-se de diferentes estratégias de ensino, como: aulas expositivasdialogadas, análise de situações-problema, debates, trabalho em equipe,
dinâmicas de grupo, discussões, leitura de textos, elaboração de resumos,
participação em projetos, debates, aulas práticas e estágio supervisionado.
Para a execução das atividades práticas considera-se hora-aula o período
de 50 (cinquenta) minutos, não devendo ultrapassar o limite máximo de 10
horas-aulas por dia.

X - DO APROVEITAMENTO MÍNIMO EXIGIDO E DA AVALIAÇÃO
Art. 24 A avaliação é atividade obrigatória e deve ser realizada pelo aluno
ao final de cada módulo do curso, com exceção do módulo de Prática de
Ensino Supervisionado.
Art. 25 O aluno deverá obter 70% (setenta por cento) de aproveitamento
mínimo na avaliação obrigatória a ser realizada ao final de cada módulo.
Art. 26 As avaliações serão compostas por 10 (dez) questões de múltipla
escolha e serão aplicadas pelo professor ao final do módulo. O tempo
destinado à realização da avaliação é de 50 (cinquenta) minutos.
Art. 27 Caso o aluno não atinja o aproveitamento mínimo de 70% (setenta
por cento) na avaliação de cada módulo, poderá realizar nova avaliação
no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, obedecendo os mesmos
critérios da avaliação anterior.
XI - DO MÓDULO DE PRÁTICA DE ENSINO SUPERVISIONADO
Art. 28 A prática de ensino supervisionado será realizada em parceria
com os Centros de Formação de Condutores (CFC’s) em Cuiabá e Várzea
Grande, sob a supervisão da Gerência de Escola Pública de Trânsito e do
docente do módulo.
Art. 29 A carga horária do Módulo - Prática de Ensino Supervisionado é
de 20 horas-aula, distribuídas nas etapas de Planejamento da prática de
ensino, Observação de aulas e Prática de ensino.

ETAPA

CARGA
HORÁRIA

ATIVIDADE

01

05 h/a

PLANEJAMENTO DA PRÁTICA DE ENSINO
Orientações do docente do módulo sobre os instrumentos
de planejamento e sobre a prática de ensino supervisionado.

02

10 h/a

OBSERVAÇÃO DE AULAS
5 h/a - Observação de aula teórica realizada pelo aluno
em um Centro de Formação de Condutores.
3 h/a - Observação de aula prática de direção veicular
em veículo de 4 rodas nas diferentes categorias de
habilitação realizada pelo aluno.
2 h/a Observação de aula prática de direção veicular em
veículo de 2 rodas pelo aluno.

Apresentação de Relatório Final da Observação de Aulas
03

05 h/a

2,5 pontos

PRÁTICA DE ENSINO
4 h/a - Elaboração de Plano de Ensino, sob a supervisão
do docente do módulo, para ministrar a aula teórica no
CFC credenciado junto ao DETRAN/MT e indicado pela
Diretoria de Habilitação.

Apresentação do Plano de Ensino elaborado, sob a supervisão do
docente do módulo, conforme modelo estabelecido

5,0 pontos

1 h/a - Docência - o aluno deverá ministrar a aula teórica
no CFC credenciado junto ao DETRAN/MT e indicado
pela Diretoria de Habilitação, conforme o plano de aula
elaborado anteriormente, sob a supervisão do docente
do módulo.
Apresentação da Ficha de Exercício da Docência, devidamente
preenchida, conforme modelo estabelecido

2,5 pontos

NOTA FINAL POSSÍVEL DO MÓDULO

10,0 pontos
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Art. 32 Os certificados de conclusão do curso serão expedidos pelo
Departamento Estadual de Trânsito, através da Gerência da Escola Pública
de Trânsito, aos alunos que cumprirem os requisitos estabelecidos no
Art. 31 desta Portaria e deverão ser retirados pessoalmente por eles na
Gerência da Escola Pública de Trânsito, situada à Avenida Kaytto Guilherme
Nascimento Pinto, 150 - Bairro Paiaguás - CEP 78.048-240, a partir do dia
24/10/2022, das 08h00 às 17h00.
XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 33 A Escola Pública de Trânsito reserva-se ao direito de propor
alterações e complementos a este Edital, cabendo ao Presidente do órgão,
estando de acordo, publicar editais complementares.
Art. 34 Eventuais formulações de pedidos de informações e requisições
dos candidatos inscritos no Curso de Formação de Instrutor de Trânsito,
referentes aos procedimentos de realização do referido curso ou quanto
aos procedimentos descritos neste Edital, deverão ser encaminhados à
Escola Pública de Trânsito, no e-mail secretaria.escola@detran.mt.gov.br,
para análise e parecer.
Art. 35 Como forma de multiplicação de conhecimento, tanto o servidor
do DETRAN quanto o profissional com formação em LIBRAS poderão ser
convocados para atuarem de forma voluntária em futuros cursos ministrados
pelo DETRAN/MT, na proporção da carga horária de sua capacitação.
Art. 36 Os casos omissos neste Edital deverão ser submetidos à análise e
deliberação da Gerência da Escola Pública de Trânsito e da Presidência do
DETRAN-MT.
Cuiabá/MT, 31 de maio de 2022.

Parágrafo Único. Para a execução das atividades programadas no módulo,
o aluno deverá realizar observação presencial de aulas teóricas e práticas,
e ministrar uma aula presencial no Centro de Formação de Condutores a
ser indicado pela Diretoria de Habilitação.
Art. 30 A nota final do Módulo XI - Prática de Ensino Supervisionado,
será oriunda da nota obtida pelo aluno no decorrer das etapas previstas,
conforme estabelecido abaixo:
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XII - DA CERTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO
Art. 31 Para fins de certificação do curso será exigida frequência mínima de
75% (setenta e cinco por cento) em cada um dos módulos e aproveitamento
mínimo necessário de 70% (setenta por cento) nas avaliações ao final de
cada módulo.

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Presidente do DETRAN-MT
Original assinado*

<END:1351144:46>
<BEGIN:1351043:46>

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 037/2022/DETRAN/MT.
(PROCESSO DETRAN-PRO-2022/02624)
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusão de redação
na Cláusula Segunda e Cláusula Terceira do Termo de Cooperação n°
037/2022, que versa sobre a implantação de Posto de Atendimento do
DETRAN/MT no município de Araguaiana.
DATA DE ASSINATURA: 26/05/2022.
COOPERANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO
GROSSO - DETRAN/MT- GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES.
COOPERADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA - GETULIO
DUTRA VIEIRA NETO

<END:1351043:46>
<BEGIN:1351051:46>

EXTRATO DO CONTRATO N.° 031/2022/DETRAN/MT
(Processo n.° DETRAN-PRO-2022/06024.01)
OBJETO: O presente contrato tem por objeto o Fornecimento de Chips
de Dados Móveis (SMP com Pacote de 20GB/Mensal) e Fornecimento
de Solução de Gerenciamento e Segurança de Dispositivos Móveis, para
atender a demanda das atividades de fiscalização de Trânsito, vistoria
veicular e demais atividades estratégicas do estado do Mato Grosso.
VALOR DO CONTRATO: R$ 156.420,00 (cento e cinquenta seis mil e
quatrocentos e vinte reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31/05/2022 a 30/05/2023.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 31/05/2022.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
Adesão ARP nº 077/2021/
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - AMAPÁ “carona”, processo
DETRAN-PRO-2022/06024.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO
GROSSO - DETRAN/MT - MARIA CAROLINA BORGES DAL’MAGRO PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES.
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - CNPJ nº 02.558.157/0001-62
- CLAITON MERG CARVALHO - CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA.
<END:1351051:46>
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