EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2019/SINFRA
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL DE NATUREZA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, MEDIANTE
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO.
PROCESSO Nº 441572/2019
O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, cuja delegação de competência foi outorgada pela
Lei Complementar n° 612 de 28 de janeiro de 2019, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.507.415/0022-79, com sede no Edifício Ernandy
Maurício Baracat Arruda – “Nico Baracat”, situado na Av. Dr. Hélio Hermínio Ribeiro
Torquato da Silva, S/N - Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78048-250,
doravante denominada SINFRA, torna público o EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
objetivando a seleção de Organizações da Sociedade Civil, doravante denominada OSC,
para a possibilidade de parceria, mediante celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO,
para EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, nos trechos
descritos no objeto deste chamamento, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a
ele delegados, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos, no Projeto
Executivo aprovado pela SINFRA e Proposta de Plano de Trabalho.
O presente edital será realizado nos termos das legislações e normas correlatas e
vigentes sobre a matéria e mediante as condições fixadas neste Edital e seus Anexos:
CONSIDERANDO a Lei Federal Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração,
em termos de fomento ou em acordos de cooperação e define diretrizes para a política de
fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 10.861/2019, de 25 de março de 2019 que institui o
Programa de Parcerias entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil

para a operação, e/ou manutenção, e/ou conservação, e/ou elaboração de projetos, e/ou
realização de obras e/ou investimentos nos sistemas rodoviário, aeroportuário e
aquaviário de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, e dá outras
providências;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 167, de 11 de julho de 2019 que regulamenta a
Lei Estadual nº 10.861, de 25 de março de 2019, para dispor sobre regras e
procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística e as Organizações da Sociedade Civil no âmbito de
competência do Estado de Mato Grosso nos sistemas rodoviário, aeroportuário e
aquaviário.
Este Edital e seus Anexos estão disponíveis para consulta e impressão no sítio oficial da
Administração Pública Municipal, no seguinte endereço eletrônico: www.sinfra.mt.gov.br.
1

DA FINALIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO

1.1

A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção das proposta de Plano
de Trabalho, para celebração de parceria com a SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, doravante denominada SINFRA, objetivando a
seleção de Organizações da Sociedade Civil, doravante denominada OSC, para
parceria mediante celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO, para consecução
de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de
recursos financeiros, para EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DE RODOVIAS, nos trechos descritos no objeto deste chamamento, de
competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, conforme condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, no Projeto Executivo aprovado pela
SINFRA e na proposta de Plano de Trabalho apresentado pela OSC.

1.2

Será selecionada uma única proposta de Plano de Trabalho, observada a ordem de
classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do Termo de
Colaboração.

1.3

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, no mínimo os seguintes anexos:
ANEXO I - MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO;
ANEXO II – FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DA OSC;
ANEXO III – PLANO DE TRABALHO;

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2019/SINFRA, E SEUS ANEXOS, E
AS LEGISLAÇÕES PRESENTES NO PREÂMBULO DESTE EDITAL;
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA
OSC;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE
IMPEDIMENTOS;
ANEXO VII – MODELO DE PROCURAÇÃO;
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI INSTALAÇÕES E
CONDIÇÕES PARA CELEBRAR, EXECUTAR E PRESTAR CONTAS DO OBJETO
EM CASO DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA;
ANEXO IX – MODELO DE CARTA DE ACEITE;
ANEXO X – MODELO DE ATESTADO/DECLARAÇÃO DE VISTORIA;
ANEXO XI – QUADRO DE QUANTITATIVOS DE CUSTOS;
ANEXO XII – CURVA ABC;
ANEXO XIII – MAPA GEORREFERENCIADO
CONFORME SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL;

DA

RODOVIA/TRECHOS

ANEXO XIV – MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO.
1.4

2

A seleção da proposta de Plano de Trabalho não obriga a SINFRA a firmar o
instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito
subjetivo ao repasse financeiro.

DO OBJETO DA PARCERIA

2.1

O objeto do presente CHAMAMENTO PÚBLICO e do TERMO DE
COLABORAÇÃO, para consecução de finalidade de interesse público e recíproco
que envolve a transferência de recursos financeiros, consiste na EXECUÇÃO DA
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240, TRECHO: ENTR. MT240/MT-358 – SANTO AFONSO, COM EXTENSÃO DE 37,61 KM, conforme Projeto
Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado
de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM FORNECIMENTO, PELAS OSCs, DE
MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS À PERFEITA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, OBRAS E/OU
INVESTIMENTOS.

2.2

As rodovias e/ou trechos contemplados neste Edital possuem:
a) Cobertura do tipo NÃO PAVIMENTADA – NPAV; e
b) Projetos executivos aprovados pela SINFRA que serão disponibilizados em via digital
no site da SINFRA.

2.3

A rodovia e/ou trecho contemplado neste edital, está organizado e dividido da
seguinte forma:
Rodovia: MT-240
Trecho: Entr. MT-240/MT-358 – Santo Afonso
Extensão: 37,61 km
Código do S.R.E.: 240EMT0410; 240EMT0400.
Municípios: Tangará da Serra e Santo Afonso.

2.4

3

3.1

A Parceria será formalizada mediante assinatura de TERMO DE COLABORAÇÃO,
cuja minuta encontra-se no ANEXO XIV – TERMO DE COLABORAÇÃO, regida
nos termos das legislações e normas correlatas e vigentes sobre a matéria e
mediante as condições fixadas neste Edital e seus anexos.

DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO
PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO
Na elaboração da proposta de Plano de Trabalho é necessário que as OSCs
apresentem o valor global da data base mês/ano de referência do orçamento –
JULHO/2019, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e
indiretas necessárias à plena Execução do objeto do edital em epígrafe.

3.2

O valor estimado previsto para realização do objeto foi calculado utilizando-se a
metodologia do Sistema de Custos Rodoviários do DNIT (SICRO2 – Sem
desoneração) bem como as suas tabelas e composições de custos unitários.
Também foram utilizados os custos extraídos do SINAPI e da Tabela da ANP.

3.3

O orçamento utilizado para o cálculo do valor teto consta no ANEXO XI - QUADRO
DE QUANTITATIVO DE CUSTOS, de forma que as OSCs devem apresentar suas
propostas de acordo com o orçamento apresentado, respeito a forma de cálculo e
utilização do BDI conforme previsto no art. 16 da Lei Estadual 10.861, de 2019.

3.4

O valor de referência previsto ou teto estimado para realização do objeto e
celebração do Termo de Colaboração já reajustado está detalhado no quadro
abaixo:
Orçamento referencial: R$ 28.043.316,90 (vinte e oito milhões e quarenta e três
mil e trezentos e dezesseis reais e noventa centavos).
Data base: nov/16 reajustada para jul/19.

3.5

A programação orçamentária da SINFRA que viabiliza o presente Termo de
Colaboração, conforme previsão da Lei n° 10.340, de 19 de novembro de 2015, que
dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado de Mato Grosso para o quadriênio 20162019, e nas Leis Orçamentárias Anuais, é detalhada conforme consta abaixo:
Unidade Orçamentária: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Função: 26 – Transportes
Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário
Programa: 0338 – Mato Grosso Pró-Estradas
Projeto/atividade: 3053 – Parcerias
Região: 0800
Natureza de Despesa: 4.4.50
Fonte: 196 – Contribuição Regional ao FETHAB

3.6

O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas
a oportunidade e conveniência administrativas.

3.7

A seleção de Proposta de Plano de Trabalho não obriga a SINFRA a firmar o
instrumento de parceria com quaisquer dos Proponentes, os quais não têm direito
subjetivo ao repasse financeiro.

4

DA CONTRAPARTIDA

4.1

A fim de viabilizar a execução das ações a serem desenvolvidas para pleno
cumprimento do objeto deste edital de chamamento público, fica estabelecida a
contrapartida em bens e serviços.

4.2

A contrapartida é requisito para celebração da parceria, devendo ser
obrigatoriamente em bens e/ou serviços mensurados financeira e economicamente
na proposta de Plano de Trabalho, considerado critério obrigatório e essencial para
julgamento, avaliação e aferição da vantajosidade e economicidade da proposta
para a Administração Pública .

4.3

Não será exigido depósito de recursos financeiros para fins de cumprimento da
contrapartida como requisito para celebração de parceria.

4.4

O detalhamento da forma de cumprimento da contrapartida deverá constar na
Proposta de Plano de Trabalho, consistindo na contraprestação em bens e serviços
disponibilizados e economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será
obrigatoriamente identificada mediante definição da unidade, realizados pela OSC,
no período de execução da parceria.

4.5

A contraprestação em serviços pode incluir:
a) As contratações e a realizações de despesas previstas na proposta de Plano de
Trabalho referente à remuneração de pessoal/equipe própria encarregada da
execução do plano de trabalho (ex.: motoristas, engenheiro civil para
fiscalização/supervisão, etc.), compreendendo as despesas com pagamentos de
impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais
encargos sociais e trabalhistas, necessários a execução do objeto e durante vigência
da parceria;
b) As contratações e a realizações de despesas previstas na proposta de Plano de
Trabalho referente à remuneração de responsáveis técnicos de nível superior
vinculados ao quadro permanente da OSC com registro no CREA ou Conselho
Profissional competente, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos,
contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo
terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e
trabalhistas, necessários a execução do objeto e durante vigência da parceria;
c) Serviços técnicos de engenharia para avaliação técnica-operacional com atestado de
boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA, necessários a
execução do objeto e durante vigência da parceria;
d) Serviços técnicos de revisão/atualização do Projeto Executivo;

e) As realizações de despesas previstas na proposta de Plano de Trabalho referentes à
diárias e/ou deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução
do objeto da parceria assim o exija;
f) As realizações de despesas previstas na proposta de Plano de Trabalho referente aos
custos indiretos necessários à execução do objeto (internet, telefone, assessoria
jurídica, contador, dentre outros);
g) Outros definidos pela OSC.

4.6

A contraprestação em bens pode incluir, preferencialmente:
a) Disponibilização de equipamentos e maquinários, mediante prova da propriedade ou
posse legítima, como declaração e/ou documento atualizado, contrato de locação,
comodato ou outro tipo de relação jurídica, destinados e necessários a execução do
objeto e durante a vigência da parceria;
b) Disponibilização de terreno e/ou imóvel e/ou barracão e/ou edificação, mediante prova
da propriedade ou posse legítima, como escritura, matrícula atualizada, contrato de
locação, comodato ou outro tipo de relação jurídica, destinados à instalação do
canteiro de obras, alojamento, refeitório e escritório necessários a execução do objeto
durante a vigência da parceria;
c) Outros definidos pela OSC.

4.7

A Comissão de Seleção analisará as propostas de contrapartida, avaliando sobre a
viabilidade necessária à execução do objeto como requisitos para celebração da
parceria, considerando o percentual de contrapartida ofertado pela OSC em cada
caso, o qual nunca poderá ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor global da
parceria.

4.8

A Comissão de Seleção em suas análises, avaliações e julgamento das propostas
de contrapartida e viabilidade necessária à execução do objeto, poderá utilizar de:
indicadores sociais, e/ou indicadores econômicos, e/ou capacidade financeira do
Estado, e/ou capacidade financeira da OSC, e/ou Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH. Tal avaliação deverá ser homologada pelo Secretário da SINFRA
antes da celebração do Termo de Colaboração.

5

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

5.1

A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o
presente Chamamento Público relativo à celebração de Termo de Colaboração,
sendo composta minimamente por 03 (três) servidores públicos, assegurada a
participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo e/ou emprego
permanente na Administração Pública Estadual.

5.2

A Comissão de Seleção é responsável em processar e julgar as DUAS ETAPAS
deste Chamamento Público, sendo a PRIMEIRA competitiva para avaliação,
julgamento e seleção da proposta de Plano de Trabalho e a SEGUNDA para
habilitação e qualificação técnica, até homologação do resultado final deste
chamamento público.

5.3

A Comissão de Seleção está constituída através de designação do Secretário de
Estado de Infraestrutura e Logística, por meio da Portaria n.º 148/GS/SINFRA/2019,
alterada pela Portaria nº 176/GS/SINFRA/2019, devidamente publicadas no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso.

5.4

Deverá se declarar impedido de participar do processo, sob pena de responder
administrativa, penal e civilmente, membro da Comissão de Seleção que, nos
últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com ao menos 01 (uma) das
OSCs participantes do certame (art. 27, § 2º e §3º, da Lei nº 13.019, de 2014).

5.5

Considera-se relação jurídica, dentre outras, ser ou ter sido associado, dirigente ou
cooperado da OSC, ter ou ter tido relação de emprego ou de prestação de serviço
com a OSC, ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer OSC
Proponente do processo seletivo.

5.6

O membro da Comissão de Seleção deverá ainda se declarar impedido de participar
do processo de seleção, sob pena de responder administrativa, penal e civilmente,
quando for cônjuge ou parente, até segundo grau, inclusive por afinidade, dos
administradores da OSC ou quando sua atuação configurar em qualquer outra
situação de conflito de interesse, entendendo-se por conflito de interesse, situação
gerada pelo confronto entre o interesse público e o privado, que possa comprometer
o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função
pública.

5.7

Configurado o impedimento de membro da Comissão de Seleção, o mesmo deverá
ser imediatamente substituído por outro que possua qualificação e experiência
técnica equivalente, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de
seleção, sem a necessidade de divulgação de novo Edital.

5.8

A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a
continuidade do processo de seleção.

5.9

Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da administração
pública ou terceiro contratado na forma da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de
1993.

5.10 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar
a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas OSCs ou para
esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os
princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da transparência.
5.11 A Comissão de Seleção analisará toda documentação, verificando sua regularidade,
deliberarará sobre questões e pedidos incidentais formulados, reservando o direito
de promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do
processo de seleção e/ou complementação à documentação, se necessário.
6
6.1

DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
A Comissão de Seleção prestará as informações e/ou esclarecimentos expressos
sobre este Chamamento Público, desde que os pedidos tenham sido recebidos até
05 (cinco) dias úteis antes da data de apresentação da proposta de Plano de
Trabalho, exclusivamente mediante solicitação por escrito, da seguinte forma:
a) Por petição: protocolado no setor de protocolo na sede da SINFRA, localizada Edifício
Ernandy Maurício Baracat Arruda “Nico Baracat”, térreo, sito à Av. Dr. Hélio Hermínio
Ribeiro Torquato da Silva, S/N - Centro Político Administrativo, CEP 78048-250,
Cuiabá/MT, fone (65) 3613-0555/0556, no horário de expediente vigente das 07h30 às
13h e 14h às 17h (horário de Mato Grosso).
b) Por e-mail: parcerias@sinfra.mt.gov.br

6.2

Qualquer solicitação de informação e/ou esclarecimento fora do prazo estipulado no
subitem 6.1, não será objeto de apreciação pela Comissão de Seleção.

6.3

Os pedidos de informações e/ou esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no Edital.

6.4

As informações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do
processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

6.5

Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de informações e/ou
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a

formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
6.6
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Os pedidos de esclarecimento serão respondidos sem informar a identidade da OSC
e de seu representante.

DA IMPUGNAÇÃO
RECURSOS

DO

EDITAL

DE

CHAMAMENTO

E

DOS

7.1

A Comissão de Seleção analisará, avaliará, julgará e decidirá os pedidos de
impugnação e recursos apresentados no prazo estabelecido no cronograma deste
edital, no setor de protocolo da sede da SINFRA, localizada no Edifício Ernandy
Maurício Baracat Arruda “Nico Baracat”, térreo, sito à Av. Dr. Hélio Hermínio Ribeiro
Torquato da Silva, S/N - Centro Político Administrativo, CEP 78048-250, Cuiabá/MT,
fone (65) (65) 3613-0555/0556, no horário de expediente vigente das 07h30 às 13h
e 14h às 17h (horário de Mato Grosso).

7.2

Além das OSC, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital
por irregularidade.

7.3

O pedido de impugnação será analisado, desde que, tenha sido recebido até 05
(cinco) dias úteis antes da data de apresentação das propostas de Plano de
Trabalho, em petição escrita dirigida à Comissão de Seleção, através de petição
protocolizada junto ao Setor de Protocolo da SINFRA.

7.4

Não será conhecido, aceito, analisado, julgado e respondido, o pedido de
impugnação encaminhado por outros meios que não os protocolados no Setor de
Protocolo da SINFRA.

7.5

Eventuais pedidos de impugnação deverão ser julgados e respondidos pela
Comissão de Seleção em até 03 (três) dias úteis.

7.6

As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às
impugnações serão juntadas nos autos do processo de Chamamento Público e
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.7

Interposto recurso das respostas apresentadas pela Comissão de Seleção quanto às
impugnações, caberá a esta, reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso devidamente instruído e a respectiva
impugnação ao Sr. Secretário da SINFRA, que decidirá em 03 (três) dias úteis,
contados de seu recebimento.

7.8

Não será conhecido, aceito, analisado, julgado e respondido, o recurso contra os
resultados deste edital de chamamento público, nos seguintes casos:
a) Interposto fora dos prazos estabelecidos neste edital, considerando-se os distintos
cronogramas das etapas e fases;
b) Subscrito por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
como representante da OSC, e
c) Encaminhado por outros meios que não os protocolados no Setor de Protocolo da
SINFRA.

7.9

Além das OSC, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital
por irregularidade, desde a data do início do prazo para impugnações e/ou
interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo deste Chamamento
Público, em local e horário a serem indicados pela Comissão de Seleção.

7.10 Eventuais alterações neste edital de chamamento, decorrente de impugnações
ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o

prazo inicialmente estabelecido somente quando a modificação afetar a formulação
das propostas de Plano de Trabalho ou o Princípio da Isonomia.
7.11 A impugnação feita tempestivamente pela OSC não a impedirá de participar do
processo de Chamamento Público até decisão final a ela pertinente.

7.12 Decorrido o prazo para solicitação de esclarecimentos, impugnações e recursos, não
serão mais aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de fatos, partes ou
detalhes, como justificativa para o impedimento do encaminhamento normal deste
processo de seleção ou para o não cumprimento dos termos previstos neste edital.
8
8.1

DA INSCRIÇÃO
Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil, doravante
denominadas OSC, assim consideradas aquelas definidas pelo art. 5º, inciso I,
alíneas “a” e “b”, do Decreto Estadual nº 167/2019:
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções
de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, e que os aplique
integralmente em seu objeto social, de forma imediata ou por meio de fundo
patrimonial ou fundo de reserva;
b) sociedades cooperativas previstas na Lei Federal nº 9.867, de 10 de novembro de
1999: as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou
social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de
trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de
cunho social.

8.2

A proposta de Plano de Trabalho e toda documentação serão inseridas pela OSC
no SIGPAR, e formalizadas pela SINFRA em processos administrativos específicos
e gerenciados por meio do Sistema de Gerenciamento de Parcerias - SIGPAR, o
qual terá como função principal proporcionar controle e transparência.

8.2.1 O entrega física do Plano de Trabalho e documentação, somente serão exigidos no
momento da formalização do Termo de Colaboração.
8.3

A proposta do Plano de Trabalho, deverá ser elaborada de acordo com o
Projeto Executivo aprovado pela SINFRA regido de acordo com as normas e
princípios estabelecidos:
a) Projetos Executivos aprovados pela SINFRA;
b) Proposta de Plano de Trabalho apresentado pela OSC e aprovado pela Comissão de
Seleção;
c) Legislação, normas e regras federais e estaduais de segurança do trabalho, das
instalações, infraestrutura, das áreas verdes e demais áreas inerentes ao pleno
funcionamento do sistema rodoviário;
d) Normas técnicas Brasileiras - NBRs vigentes, emitidas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT;

e) Especificações de Serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, devidamente atualizadas, bem como a seguinte coletânea de
normas do DNIT:
i. Manual de Pavimentação Rodoviária;
ii. Manual de Sinalização Rodoviária;
iii. Manual de Drenagem de Rodovias;
iv. Especificação de Materiais;
v. Procedimentos e Metodologias.
f) Especificações da padronização da seção e tipo de pavimentação a ser utilizada nos
Projetos Executivos aprovados pela SINFRA de acordo com os termos da Portaria nº
113/2019/SINFRA, de 11 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial de Mato
Grosso.

8.4

O Projeto Executivo aprovado pela SINFRA poderá ser consultado pelas OSCs
durante o período de inscrição e elaboração da proposta de Plano de Trabalho, na
Superintendência de Projetos - SUPR, localizada na sede da SINFRA, Edifício
Ernandy Maurício Baracat Arruda – “Nico Baracat”, situada na Av. Dr. Hélio Hermínio
Ribeiro Torquato da Silva, S/N - Centro Político Administrativo, CEP 78.048-250,
Cuiabá/MT, fones: (65) 3613-0555/0556, no horário de expediente vigente das
07h30min às 11h30min e das 13h às 17h (horário de Mato Grosso).

8.5

É vedado à SINFRA dispor de seus equipamentos e materiais de consumo
(fotocópias, papéis, etc), bem como aos servidores da Pasta dispor de auxílio
operacional na elaboração das propostas de Plano de Trabalho, cabendo somente
orientações técnicas acerca dos Projetos Executivos.

8.6

O Projeto Executivo também será disponibilizado em via digital no site da SINFRA.

8.7

A elaboração da proposta de Plano de Trabalho para a execução e cumprimento do
objeto deste Edital, detalhados no Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, estão
organizadas em duas grandes áreas de atuação: GESTÃO e EXECUÇÃO, as quais
deverão estar devidamente especificadas no Plano de Trabalho.

8.7.1 A área de GESTÃO corresponde às atividades administrativas da área-meio,
necessárias ao cumprimento dos objetivos finalísticos e ao adequado
gerenciamento administrativo e operacional do Termo de Colaboração. Se divide
em três programas de trabalho:
a) Programa de gestão: envolve a gestão administrativa, gestão econômico-financeira,
a execução de uma série de rotinas e obrigações das OSCs, relacionadas à gestão e
custeio de recursos humanos, serviços e demais despesas para o gerenciamento do
objeto (tais como água, luz, telefone, impostos e materiais de consumo), bem como a
realização de compras e contratações, de atividades organizacionais, de prestação de
contas, manutenção do equilíbrio financeiro e gestão arquivística do contrato.

b) Financiamento e fomento: articula estratégias para ampliação e diversificação das
fontes de recursos, sobretudo financeiros, para as atividades de execução do contrato,
incluindo elaboração e gestão de projetos de captação de recursos incentivados e não
incentivados, junto a pessoas físicas e jurídicas, entradas de recursos oriundas das
receitas previstas no Termo de Colaboração sempre visando o menor custo para o
usuário final e o incremento aos recursos repassados pelo Estado, de modo a
viabilizar mais e melhores serviços para a população, garantindo a execução das
atividades inerentes ao cumprimento do objeto do contrato. Caso a OSC preveja
diversificação das fontes de recursos da parceria, a mesma deverá apresentá-las na
proposta de Plano de Trabalho.
c) Programa de comunicação: constitui o desenvolvimento institucional que envolve
estratégias de utilização da internet e das redes sociais, o relacionamento com
imprensa, a publicação de materiais de divulgação diversos para fortalecimento do
relacionamento com público-alvo, potenciais patrocinadores e parceiros.

8.7.2 A área de EXECUÇÃO corresponde ao desdobramento e desenvolvimento das
atividades técnicas que materializam a razão de existir do sistema rodoviário e dos
programas a eles relacionados, que traduzem as ações finalísticas a serem
executadas de acordo com o Projeto Executivo e Proposta de Plano de Trabalho
apresentado pela OSC. Incluem-se, nessa direção, os seguintes programas de
trabalho:
a) Programa de Serviços Preliminares: são todas as atividades necessárias ao início
da construção de uma obra que envolve: visita ao local da obra para locação do
canteiro de obras (localização, preparação do terreno e instalação); confirmação de
dados importantes referentes ao clima, salubridade, disponibilidade mão-de-obra e
número de operários e técnicos; facilidades de acesso; enchentes em rios próximos;
definição das necessidades do canteiro de obras; ações necessárias para viabilizar a
execução da obra no prazo previsto e dentro do orçamento definidos pelo projeto.
No que couber, deverão ser observadas as demais normas pertinentes do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a execução dos
serviços preliminares.
b) Programa de Desapropriação: gestão dos procedimentos técnicos e jurídicos
necessários à aquisição de terras para ampliação da faixa de domínio necessárias à
implantação das obras de melhorias do sistema rodoviário de competência do Estado
de Mato Grosso e/ou a ele delegados. Envolve as descrições de atividades para
identificação das áreas a serem desapropriadas mediante realização do cadastro físico
dos imóveis (Cadastro Individual de Propriedade), levantamento topográfico, memorial
descritivo das propriedades afetadas, cadastramento das benfeitorias, coleta da
documentação do imóvel com os proprietários, registro fotográfico e avaliação das
áreas a serem desapropriadas definidos pelo projeto. A liberação das áreas
necessárias para as jazidas e a ampliação da faixa de domínio ficarão a cargo das
OSCs, bem como as licenças de instalação e outorga.

No que couber, deverão ser observadas as demais normas pertinentes do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e do Estado de Mato
Grosso para a execução dos serviços de desapropriação.
c) Programa de Terraplenagem: refere-se aos métodos e serviços de: 1. Limpeza do
terreno e destocamento, incluindo roçada, derrubada de árvores e arbustos,
empilhamento, queima, carga, transporte, descarga e espalhamento todo material
impróprio; 2. Materiais de 1ª e 2ª Categorias; 3. Material de 2ª Categoria com
escarificador; 4. Material de 2ª Categoria com explosivos; 5. Material de 3ª Categoria;
6. Aterro Solo Mole ou Material Brejoso e todos procedimentos necessários para a
construção de terraplenos em locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. A
execução dos serviços de terraplenagem deverá obedecer as seguintes Normas e
Especificações de Serviços:
 DNIT 104/2009 – ES: Terraplenagem - Serviços Preliminares;
 DNIT 106/2009 – ES: Terraplenagem – Cortes;
 DNIT 108/2009 – ES: Terraplenagem – Aterros.
No que couber, deverão ser observadas as demais normas pertinentes do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a execução dos
serviços de terraplenagem.
d) Programa de Pavimentação: trata-se da estrutura construída sobre a terraplenagem,
usualmente com revestimento e execução de subleito, sub-base, base asfáltica,
imprimação, execução do TSD, de forma durável, confortável e seguro. A função da
pavimentação é resistir e distribuir os esforços oriundos do intemperismo e tráfego
tornando a superfície de rolamento mais durável, melhorando as condições de
rolamento quanto à segurança e ao conforto e todos procedimentos necessários para
a construção de terraplenos em locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização.
A execução dos serviços de pavimentação deverá obedecer às seguintes Normas e
Especificações de Serviços:
 DNIT 031/2006 – ES: Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico;
 DNIT 137/2010 – ES: Pavimentação – Regularização do Subleito;
 DNIT
139/2010
–
ES:
Pavimentação
–
Sub-Base
Estabilizada
Granulometricamente;
 DNIT 141/2010 – ES: Pavimentação – Base Estabilizada Granulometricamente;
 DNIT 144/2012 – ES: Pavimentação Asfáltica – Imprimação com Ligante
Asfáltico;
 DNIT 145/2012 – ES: Pavimentação Asfáltica – Pintura de Ligação com ligante
asfáltico.
No que couber, deverão ser observadas as demais normas pertinentes do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a execução dos
serviços de pavimentação.
e) Programa de Drenagem: refere-se aos métodos e processos adotados nos diferentes
projetos de drenagem relacionados à transposição de talvegues, drenagem superficial,
drenagem do pavimento, drenagem subterrânea ou profunda e drenagem de travessia
urbana definidos pelo projeto.
A execução dos serviços de drenagem deverá obedecer às seguintes Normas e
Especificações de Serviços:










DNIT 015/2006 – ES: Drenagem – Drenos Subterrâneos;
DNIT 018/2006 – ES: Drenagem – Sarjetas e Valetas de Drenagem;
DNIT 020/2006 – ES: Drenagem – Meios-Fios e Guias;
DNIT 021/2004 – ES: Drenagem – Entradas e Descidas D’Água;
DNIT 022/2006 – ES: Drenagem – Dissipadores de Energia;
DNIT 023/2006 – ES: Drenagem – Bueiros Tubulares de Concreto;
DNIT 025/2004 – ES: Drenagem – Bueiros Celulares de Concreto;
DNIT 027/2004 – ES: Drenagem – Remoção de Bueiros.

No que couber, deverão ser observadas as demais normas pertinentes do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a execução dos
serviços de terraplenagem.
f) Programa de Sinalização e Segurança viária: sinalização tem como finalidade
informar, regulamentar, advertir, indicar e educar o usuário sobre a utilização da via,
tornando-a mais segura ao trânsito. O projeto de sinalização é composto pela
sinalização vertical, com o uso de placas, pela sinalização horizontal, através da
pintura de faixas, símbolos e letras no revestimento da pista de rolamento, além de
tachas e tachões refletivos.
A execução dos serviços de sinalização deverá obedecer às seguintes Normas e
Especificações de Serviços:
 DNIT 100/2009 – ES: Obras Complementares - Segurança no Tráfego
Rodoviário - Sinalização Horizontal;
 DNIT 101/2009 – ES: Obras Complementares - Segurança no Tráfego
Rodoviário - Sinalização Vertical;
 ABNT NBR 15576 – Sinalização horizontal viária – Tachões refletivos viários –
Requisitos e Métodos de Ensaios.
No que couber, deverão ser observadas as demais normas pertinentes do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT para a realização dos
serviços de sinalização
g) Programa de Recuperação Ambiental: deve cuidar da recuperação das áreas
degradadas pela implantação da rodovia, através da utilização de coberturas vegetais
utilizadas no controle de erosões. A execução dos serviços deve seguir todas as
condicionantes nas licenças ambientais do empreendimento – Licença Prévia, Licença
de Instalação, Licença de Exploração de Jazidas e demais normas pertinentes da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, além das normas DNIT 102/2009 –
ES: Hidrossemeadura e DNIT 073/2006 – ES: Tratamento ambiental de áreas de uso
de obras e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca
declividade por vegetação arbórea e arbustiva, e demais normas que sejam
pertinentes.
h) Obras Complementares: consistem no revestimento vegetal dos taludes de corte e
aterro, execução de cercas e defensas metálicas. As cercas a serem implantadas ao
longo da faixa de domínio serão de arame farpado, quatro fios e mourões de madeira,
e as cercas já existentes e que estão em bom estado de conservação serão
remanejadas. As defensas são indicadas para locais potencialmente perigosos, como
aproximações de OAEs e para envolver semipórticos. Já para a proteção do corpo
estradal adotou-se a hidrossemeadura.

A execução dos serviços de obras complementares deverá obedecer às seguintes
Normas e Especificações de Serviços:
 ABNT NBR 15486:2007 – Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção
viária – Diretrizes;
 DNER 144/85 – ES: Defensas metálicas;
 DNIT 099/2009 – ES: Obras Complementares – Cerca de Arame Farpado;
 DNIT 102/2009 – ES: Proteção do Corpo Estradal – Proteção Vegetal.
No que couber, deverão ser observadas as demais normas pertinentes do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT para realização dos
serviços de obras complementares.
i) Programa de Obras de Arte (se estiver previsto no Projeto Executivo): As obrasde-arte são uma parte do traçado da rodovia e a ela devem estar perfeitamente
integradas; isto significa que as obras-de-arte muitas vezes se situam em segmentos
de níveis elevados, de curvaturas horizontal e vertical ou são forçadas a vencer
obstáculos com grande esconsidade. Pode envolver passagem de fauna, faixas de
rolamento, acostamentos ou faixas de segurança, faixa de aceleração e
desaceleração, faixa de pedestre, faixa para ciclista, elementos de proteção (barreiras
e guarda-corpos), tubulações, entre outros definidos pelo projeto ou pela fiscalização.
No que couber, deverão ser observadas as demais normas pertinentes do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT para realização dos
serviços de obras de arte.
j) Programa de Manutenção e conservação rodoviária: Realizar a manutenção do
trecho das rodovias não pavimentadas para garantir a trafegabilidade durante a
vigência da Parceria, inclusive com eliminação de pontos críticos, implantação de
placas de sinalização informativas e limpeza da faixa de domínio. Por pista trafegável
entende-se, em condições climáticas regulares, a ausência de borrachudos (excesso
de finos), valetas transversais, atoleiros e segmentos escorregadios, e a existência de
dispositivos de drenagem, placas de sinalização e de faixas de domínio limpas.

8.8

A OSC interessada em participar do Chamamento Público deverá observar e
atender rigorosamente aos requisitos previstos na Lei nº 13.019/2014, na Lei nº
10.861/2019 e no Decreto nº 167/2019, neste edital e seus anexos, bem como:
a) Inscrição e cadastramento da proposta de Plano de Trabalho no SIGPAR;
b) Declaração de que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e
seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de seletivo.
b) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº
13.019, de 2014);
c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em
caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019,
de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta
(art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014);

d) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente,
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);
e) Possuir, no mínimo 02 (dois) anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por
meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea
“a”, da Lei nº 13.019, de 2014);
f) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante, podendo ser comprovada através de:
i. Apresentação de declaração/carta de compromisso firmada entre a OSC e
profissional Responsável Técnico, com capacidade técnica-profissional na
execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior
aos previstos no projeto executivo, que comprove experiência em serviços
compatíveis ao objeto da parceria, conforme anotação em acervo técnico e
atestado/certidão de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no
CREA e/ou Conselho Profissional competente.
ii. No caso de alteração/substituição do Responsável Técnico, a OSC deverá
comunicar à Comissão de Monitoramento e Avaliação no prazo de 30 (trinta)
dias antes de sua ocorrência, garantido igual ou superior qualificação
experiência/qualificação técnica conforme anotação em acervo técnico e
atestado/certidão de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no
CREA.
iii. O profissional que acompanhará a execução da obra no canteiro de obras,
deverá possuir e comprovar a mesma experiência/qualificação técnica conforme
anotação em acervo técnico e atestado/certidão de boa execução emitido por
pessoa jurídica e registrado no CREA.
g) Possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e
segurança, para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com
recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da
OSC, conforme ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI
INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES PARA CELEBRAR, EXECUTAR E PRESTAR
CONTAS DO OBJETO EM CASO DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA.
h) Regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e
trabalhista;
i) Existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto e
eventuais alterações;
j) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal
atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone,
endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles,
conforme ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES
DA OSC (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014);
k) Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de
documento hábil, a exemplo de conta de consumo (água e/ou luz) ou contrato de
locação e/ou cessão de uso (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).

8.9

Ficará impedida de participar deste edital de chamamento público, a OSC que:
a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39,
caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a
vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua
própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são
considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas
públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/2014);
d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos,
exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou,
ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito
suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com
a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção
prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da
Lei nº 13.019, de 2014);
f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou
g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
(art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).

8.10 Em todas as etapas/fases do chamamento público, a Comissão de Seleção
consultará o SIGPAR e/ou Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGON
e/ou Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos – CEPIM para verificar se
há ocorrência impeditiva em relação à OSC selecionada.

8.11 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as certidões não
estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será notificada para regularizar a
documentação em até 15 (quinze) dias úteis, sob pena de inabilitação e não
celebração da parceria.
8.12 Em caso de omissão ou não atendimento aos requisitos de habilitação e qualificação
técnica e/ou decisão pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da parceria,
fundamentada no parecer técnico ou no parecer jurídico, haverá decisão de
inabilitação e será convocada a próxima OSC, em ordem decrescente de
classificação.
8.13 A execução da parceria poderá se dar por atuação em rede, composta por:
a) Uma OSC CELEBRANTE da parceria com a SINFRA, que ficará responsável pela
rede e atuará como sua supervisora, podendo participar diretamente ou não da
execução do objeto; e
b) Uma ou mais OSC EXECUTANTES, não celebrantes da parceria com a SINFRA, que
executarão ações definidas no Termo de Atuação em Rede firmado com a
organização da sociedade civil celebrante.

8.13.1 A OSC CELEBRANTE deverá, antes da formalização dos Termos de Atuação em
Rede, comprovar à SINFRA/MT que cumpre os requisitos exigidos no Decreto
Estadual nº 167/2019.
8.13.2 OSC CELEBRANTE deverá comunicar à SINFRA/MT a assinatura ou a rescisão
do Termo de Atuação em Rede no prazo de até 60 (sessenta) dias após o ocorrido.
9

DAS ETAPAS DE SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

9.1

O processo seletivo deste chamamento público será composto por DUAS ETAPAS,
sendo:
a) a PRIMEIRA ETAPA, competitiva de avaliação, julgamento e seleção,
referente: a inscrição, apresentação, avaliação e seleção da Proposta de Plano
de Trabalho, a divulgação e homologação do resultado preliminar, a
interposição e análise de recursos, a divulgação e homologação do resultado
final, e
b) a SEGUNDA ETAPA, de habilitação e qualificação técnica, referente: a
verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria
(artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/2014) e a não ocorrência de
impedimento para a celebração da parceria (artigo 39 da Lei Federal nº
13.019/2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das Propostas de
Plano de Trabalho, sendo exigível apenas das OSC’s selecionadas e mais
bem classificadas.

9.2

Os prazos estabelecidos para as DUAS ETAPAS deste edital serão especificados
em cronogramas distintos, sendo:
a) UM cronograma para a etapa competitiva para avaliação, julgamento e seleção da
Proposta de Plano de Trabalho, e
b) UM cronograma para a etapa de habilitação e qualificação técnica.

9.3

Os prazos estabelecidos para a etapa competitiva para avaliação, julgamento e
seleção das Propostas de Plano de Trabalho deste edital estão especificados no
cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA
PRIMEIRA ETAPA - Etapa competitiva para avaliação, julgamento e seleção da
Proposta de Plano de trabalho
FASES

DATAS

FASE 1: Publicação do Extrato do Edital de
Chamamento Público no Diário Oficial do Estado de MT
e do inteiro teor e seus anexos no site:
www.sinfra.mt.gov.br.

27/09/2019

FASE 2: Período para inscrições e envio das Propostas
de Plano de Trabalho.

30/09/2019 a 29/10/2019

FASE 3: Fase competitiva de avaliação das Propostas
de Plano de Trabalho pela Comissão de Seleção.

30/10/2019 a 21/11/2019

FASE 4: Publicação do Resultado Preliminar no site:
www.sinfra.mt.gov.br.
FASE 5: Prazo recursal do Resultado Preliminar.
FASE 6: Análise dos Recursos pela Comissão de
Seleção.
FASE 7: Homologação e publicação do resultado final
da etapa competitiva e seleção das Proposta de Plano
de Trabalho do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
N°001/2019/SINFRA no Diário Oficial do Estado de MT
e site www.sinfra.mt.gov.br.

22/11/2019
25/11/2019 a 29/11/2019
02/12/2019 a 20/12/2019

23/12/2019

9.3.1 A Comissão de Seleção poderá prorrogar a qualquer tempo os prazos
estabelecidos no cronograma deste edital.
9.3.2 É de total responsabilidade da OSC acompanhar todos os prazos, trâmites e
publicações estabelecidos nos cronogramas deste edital.
9.4

PRIMEIRA ETAPA - FASE 1: Publicação do Edital de Chamamento Público

9.4.1 O extrato do presente edital será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso (www.iomat.mt.gov.br) e o inteiro teor e seus anexos serão publicados e
divulgados na página do sítio eletrônico oficial da SINFRA na internet
(www.sinfra.mt.gov.br), passando a contar o prazo para a apresentação das
propostas/plano de trabalho.
9.5

PRIMEIRA ETAPA - FASE 2: Da inscrição e envio da Proposta de Plano de
Trabalho pela OSC

9.5.1 A inscrição e o envio da Proposta de Plano de Trabalho pela OSC serão realizados
pela internet, de forma digital, mediante cadastramento, preenchimento e download
de toda documentação, em formato PDF (Acrobat Reader) no SIGPAR.
9.5.1.1 Não serão aceitas inscrições e/ou Proposta de Plano de Trabalho em meio físico.

9.5.2 A inscrição e envio da Proposta de Plano de Trabalho pela OSC, via internet,
deverão ser realizados dentro do prazo estabelecido no cronograma deste edital, a
contar da data da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso, até as 23h59, no horário de Cuiaba-MT do último dia do prazo final de
inscrição, estabelecido no referido cronograma.
9.5.3 Após o prazo limite para apresentação das Propostas de Plano de Trabalho,
nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela Comissão
de Seleção.
9.5.4 É de total responsabilidade da OSC o cadastramento, preenchimento e download
de toda documentação no sistema SIGPAR.
9.5.5 A SINFRA não se responsabiliza por eventuais oscilações de sinal de internet
durante o cadastramento, preenchimento e download da documentação e Proposta
de Plano de Trabalho.
9.5.6 Não haverá sessão pública para recebimento e/ou conferência e/ou abertura da
Proposta de Plano de Trabalho.
9.5.7 Cada OSC deverá apresentar apenas uma Proposta de Plano de Trabalho.
9.5.8 A inscrição e apresentação de Proposta de Plano de Trabalho ou a mera
manifestação de interesse da OSC em participar deste edital de chamamento
público não gera nenhuma expectativa de direito à celebração da parceria, nem a
obrigatoriedade de repasse de recursos por parte do Governo do Estado de Mato
Grosso, tampouco indenização à entidade por eventuais gastos deles decorrentes
e também não implicará em quaisquer ônus ou vínculos com a SINFRA.
9.6

PRIMEIRA ETAPA - FASE 3: Da fase competitiva de avaliação e julgamento das
Propostas de Plano de trabalho

9.6.1 Nesta fase, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção
analisará, avaliará e julgará as Propostas de Plano de Trabalho apresentadas
pelas OSCs, quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e
anexos, com total independência técnica para exercer seu julgamento.

9.6.2 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no cronograma da “PRIMEIRA
ETAPA - etapa competitiva para avaliação, julgamento e seleção da Proposta de
Plano de Trabalho” para conclusão do julgamento e, divulgação do resultado
preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma
devidamente justificada.
9.6.3 A Proposta de Plano de Trabalho deverá conter informações que atendem aos
critérios de julgamento estabelecidos neste edital. Devendo ser expostas quaisquer
informações que a OSC julgue pertinente para que a Comissão de Seleção seja
capaz de realizar sua análise.
9.6.4 A Comissão de Seleção, realizará o julgamento das Propostas de Plano de
Trabalho mediante aplicação individualizada da “Tabela dos Critérios de
Julgamento e Pontuação”, para seleção da (s) OSC (s) que executará o objeto
deste edital.
9.6.5 A análise, avaliação técnica individualizada e a pontuação serão feitas com base
nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir:

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E PONTUAÇÃO
CRITÉRIOS E ITENS DE JULGAMENTO
Critérios de
Metodologia de pontuação
julgamento

CRITÉRIO I.
AVALIAÇÃO DO
QUADRO DE
QUANTITATIVO DE
CUSTOS
“ETAPA
ELIMINATÓRIA E
CLASSIFICATÓRIA”
Elimina
Pontua
Classifica

Análise levando em conta os custos e
a porcentagem de desembolso da
SINFRA e contrapartida em bens e/ou
serviços
economicamente
mensuráveis da OSC, considerando a
eficiência orçamentária, vantajosidade
e economicidade para a Administração
Pública.
Até 70,00 pontos para este item
- Grau pleno: acima de 70,00 pontos
- Grau satisfatório: até 70,00 pontos
- Grau insatisfatório: inferior à 70,00
pontos
A atribuição de nota inferior a 70,00
pontos
neste
critério
implica
eliminação da proposta.

PONTUAÇÃO
MÍNIMA

MÁXIMA

70,00

70,00

ITEM 2.1 Descrição da realidade do
objeto da parceria e justificativa da
Proposta de Plano de trabalho (art.
33, inc. I do Decreto nº 167, de
11/07/2019).
Análise global levando em conta:
diagnóstico da região e/ou município
e/ou distrito; principais melhorias
esperadas; indicadores sociais, e/ou
econômicos, etc.

CRITÉRIO II.
AVALIAÇÃO DA
PROPOSTA DE
PLANO DE
TRABALHO
“ETAPA
CLASSIFICATÓRIA”
Pontua
Classifica

ITEM 2.2. Relação da equipe mínima
essencial (art. 33, inc. X do Decreto
nº 167, de 11/07/2019).
Análise global levando em conta:
dimensionamento do quadro de
pessoal, cargos e/ou funções, salários,
etc.
Até 1,00 ponto para este item
ITEM
2.3.
Relação
dos
equipamentos mínimos essenciais
(art. 33, inc. XI do Decreto nº 167, de
11/07/2019).
Análise global dos equipamentos
mínimos
essenciais
para
o
cumprimento do objeto.
Até 1,00 ponto para este item
ITEM 2.4. Descrição das instalações
para desenvolvimento e execução
do objeto (art. 33, inc. XI do Decreto
nº 167, de 11/07/2019).
Análise global sobre a descrição das
instalações postas à disposição e/ou
disponíveis para execução do objeto.
Até 1,00 ponto para este item
ITEM 2.5. Cronograma de execução
(art. 33, inc. III e VIII do Decreto nº
167, de 11/07/2019).
Análise global sobre o cronograma de
execução e cumprimento das metas,
etapas e fases, vinculados e medição
da execução do objeto da parceria.
Até 1,00 ponto para este item

05,00

10,00

ITEM
2.6.
Cronograma
de
desembolso (art. 33, inc. IX do
Decreto nº 167, de 11/07/2019).
Análise global sobre o cronograma de
desembolso proposto.
Até 1,00 ponto para este item
ITEM 2.7. Programa de gestão
Análise global sobre as estratégias de
gestão administrativa, econômicofinanceira para execução de rotinas e
obrigações contratuais.
Até 1,00 ponto para este item
ITEM 2.8. Programa de comunicação
Análise global sobre as estratégias de
comunicação proposta durante a
execução do objeto.
Até 1,00 ponto para este item
ITEM
2.9.
Programa
de
Comunicação (Análise dos planos de
ação e metas) - Até 1,00 ponto para
este item
- Grau pleno: até de 10,00 pontos
- Grau satisfatório: até 05,00 pontos
- Grau insatisfatório: inferior à 05,00
pontos
A atribuição de nota inferior a 05,00
pontos
neste
critério
implica
eliminação da proposta.
CRITÉRIO III.
AVALIAÇÃO DA
EXPERIÊNCIA
TÉCNICA NA
REALIZAÇÃO DO
OBJETO DA
PARCERIA OU DE
NATUREZA
SEMELHANTE
(art. 11 do Decreto nº
167, de 11/07/2019)
“ETAPA
CLASSIFICATÓRIA”

ITEM
3.1.
Comprovação
da
experiência técnica da OSC em
pavimentação e/ou construção de
rodovias.
Análise da experiência técnica da OSC
comprovada mediante tempo de
existência da associação (em anos)
com cadastro da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
– CNPJ, comprovados pelo código
(principal
ou
secundário)
de
Classificação Nacional de Atividades
Econômicas
–
CNAE,
em

10,00

20,00

Pontua
Classifica

“pavimentação e/ou construção de
rodovias (42 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA; 42.1 - CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS
URBANAS
E
OBRAS-DE-ARTE
ESPECIAIS; 42.11-1 CONSTRUÇÃO
DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42111/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
E FERROVIAS (OBRA)), E/OU
declarações de experiência prévia e de
capacidade técnica e/ou atestados
técnicos no desenvolvimento de
projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante,
emitidas por órgãos públicos ou
privados, instituições de ensino,
conselhos, comissões ou comitês de
políticas
públicas,
devidamente
comprovados através das Certidões de
Acervo Técnico expedidas pelo CREA.
Até 05 pontos para este item.
ITEM
3.2.
Comprovação
de
compromisso firmado entre a OSC e
Responsável Técnico.
Análise da experiência em serviços
compatíveis ao objeto da parceria
selecionados
dentre
os
itens
apresentados no ANEXO XII - CURVA
ABC, conforme anotação em acervo
técnico e atestado/certidão de boa
execução emitido por pessoa jurídica e
registrado no CREA e/ou Conselho
Profissional competente.
Até 10 pontos para este item, sendo:
até 05 pontos para experiência
técnico profissional e até 05 pontos
para atestação.
ITEM 3.3. Experiência técnica
operacional
dos
profissionais
integrantes da OSC.
Análise global da experiência técnica
operacional comprovada nos currículos
profissionais dos integrantes da OSC,
sejam
dirigentes,
conselheiros,
associados, cooperados, empregados,
entre outros, com a respectiva

anotação em acervo técnico e atestado
de boa execução registrado no
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA /ou Conselho
Profissional
competente
(quando
houver). Até 05 pontos para este
item.
- Grau pleno: até de 20,00 pontos
- Grau satisfatório: até 10,00 pontos
- Grau insatisfatório: inferior à 10,00
pontos
A atribuição de nota inferior a 10,00
pontos
neste
critério
implica
eliminação da proposta.
PONTUAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA GLOBAL

85,00

100,00

9.6.6 A classificação para cada quesito de avaliação de que trata a “Metodologia de
Pontuação” da “Tabela dos Critérios de Julgamento e Pontuação” deste Edital,
deverá ser feita segundo os seguintes conceitos:
a) Grau Pleno de Atendimento: informações completas, tecnicamente
compatíveis e atendendo as prescrições do Edital e seus anexos: correção e
precisão na abordagem; grau (profundidade) de abordagem e domínio técnicooperacional; coerência e integração da Proposta de Plano de Trabalho com
estrutura especificada pelo edital de chamamento públcio; clareza e
objetividade na elaboração.
b) Grau Satisfatório de Atendimento: informações mínimas para compreensão,
dificultando a compreensão; com pouco domínio técnico-operacional; pouca coerência
e integração da Proposta de Plano de Trabalho, sem objetividade ou clareza.
c) Grau insatisfatório: informações incompletas impossibilitando a compreensão e
clareza e/ou apresentando informações antagônicas e erros graves na elaboração
e/ou não atende as exigências do edital de chamamento; as informações não
correspondem ao solicitado no edital de chamamento público.

9.6.7 Tendo como base a “Tabela dos Critérios de Julgamento e Pontuação”, as
Propostas de Plano de Trabalho serão CLASSIFICADAS e pontuadas de acordo
com a pontuação máxima total obtida na coluna “Pontuação - Máxima”, sendo
consideradas DESCLASSIFICADAS as propostas cuja pontuação for inferior ao
mínimo exigido na coluna “Pontuação – Mínima” ou aquelas que tenham pontuação
equivalente a 00,00 (zero) em um ou mais itens de julgamento.

9.6.8 O CRITÉRIO I da “Tabela dos Critérios de Julgamento e Pontuação”, é eliminatório
e classificatório, ou seja, a OSC deverá atender e apresentar os melhores
custos/valores para a Administração Pública.
9.6.9 A OSC só estará apta para avaliação e julgamento dos CRITÉRIOS II e III, senão
for eliminada na avaliação e julgamento do CRITÉRIO I. Caso seja eliminada neste
critério, a Comissão de Seleção não procederá a avaliação da documentação
referente às etapas seguintes, encerrando-se a avaliação e procedendo o
julgamento final.
9.6.10 Somente após vencido o CRITÉRIO I, é que a Comissão de Seleção atribuirá
pontos, classificando a OSC e procedendo avaliação, análise e julgamento dos
critérios seguintes - CRITÉRIO II e III.
9.6.11 OS CRITÉRIOS II e III são classificatórios, ou seja, classifica e atribuem pontos
para cada etapa/item, desde que a Proposta de Plano de Trabalho não obtenha
pontuação inferior ao mínimo e/ou equivalente a 00,00 (zero) em um ou mais itens
de julgamento, conforme descrito na coluna “Metodologia de Pontuação” da
“Tabela dos Critérios de Julgamento e Pontuação”;
9.6.12 Será compulsoriamente ELIMINADA pela Comissão de Seleção a OSC cujo
ANEXO XI - QUADRO DE QUANTITATIVO DE CUSTOS, não apresente
economicidade e vantajosidade para a Administração Pública.
9.6.12.1
Será considerada inexequível a Proposta de Plano de Trabalho que
apresentar valores/preços de referência inferiores ou superiores aos
valores/preços do ANEXO XI - QUADRO DE QUANTIDADE DE CUSTOS, data
base mês/ano referência de julho de 2019. Neste caso, após avaliação da
Comissão de Seleção, caso se constate alteração dos valores/preços de
referência, a OSC será ELIMINADA.
9.6.13 Será ELIMINADA e DESCLASSIFICADA pela Comissão de Seleção a OSC cuja
Proposta de Plano de Trabalho não atenda às especificações técnicas constantes
no presente Edital e seus anexos e que:
a) Obtiver pontuação mínima inferior à 85,00 (oitenta e cinco) pontos, conforme descrito
na coluna “Pontuação – Mínima” da “Tabela dos Critérios de Julgamento e
Pontuação”, considerando os critérios de avaliação, análise e julgamento definidos
para o Edital;
b) Obtiver pontuação equivalente a 00,00 (zero) em um ou mais itens de julgamento,
conforme descrito na coluna “Metodologia de Pontuação” da “Tabela dos Critérios de
Julgamento e Pontuação”;

c) Contiver vícios de elaboração ou ilegalidades, for omissa ou apresentar
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
d) Estiver em desacordo com quaisquer das exigências do presente Edital e seus
anexos;
e) Não seja elaborada de forma detalhada, expressando explicitamente e sem
obscuridade com objetividade, clareza, coerência, concisão e precisão as ações,
estratégias, metodologias e metas necessárias ao cumprimento e realização de cada
programa ou atividade. Não serão admitidas descrições genéricas, indefinidas e
imprecisas que não expressem com detalhamento e clareza as ações, atividades,
estratégias, metodologias e metas
f) Não apresentar os currículos e cartas de aceite de todos os membros da equipe que
forem citados na Proposta de Plano de Trabalho em conformidade com ANEXO IX –
MODELO DA CARTA DE ACEITE. Não serão consideradas como substitutivos das
cartas de aceite mensagens enviadas no corpo de um e-mail, bem como sem a
assinatura de quem emite a carta;
g) Não apresentar as especificações e descrições técnicas exigidas na Proposta de
Plano de Trabalho e/ou que faltem informações quanto à:
i. descrição detalhada da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou
o projeto proposto, abordando os impactos econômicos e sociais das ações a
serem desenvolvidas;
ii. forma das ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os
indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
iii. prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas;
iv. valor global proposto;
v. detalhamento da forma de cumprimento da contrapartida;
vi. descrição das instalações para desenvolvimento do projeto previsto e
cumprimento das metas;
vii. descrição dos equipamentos e ferramental mínimos e essenciais para execução
do objeto, desenvolvimento do projeto previsto e cumprimento das metas.
h) Apresentar na Proposta de Plano de Trabalho itens genéricos que não expressem
com clareza a quantificação e os custos (unitários e totais).
i) A Proposta de Plano de Trabalho que não seja elaborada e preenchida de forma
detalhada, expressando com clareza e descrição, as quantidades e os custos dos
serviços e materiais necessários à realização do objeto, observadas as especificações
constantes no ANEXO XI - QUADRO DE QUANTIDADE E CUSTOS, expressando,
preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados e considerados na data
base mês/ano referência de julho de 2019;
j) Apresentar na Proposta de Plano de Trabalho admissões de expressões globais e
genéricas;
k) Apresentar custos inferiores e/ou superiores à mediana dos praticados no ANEXO XI QUADRO DE QUANTIDADE E CUSTOS, data base mês/ano referência de julho de
2019;
l) Não apresentar valores destinados à remuneração do quadro de pessoal com vínculo
empregatício direto com a instituição e/ou pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de

serviços a OSC, já incluídas todas as taxas de impostos, superior aos praticados no
mercado e/ou região;
m) Apresentar preços unitários ou globais simbólicos incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;
n) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;
o) Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;
p) Custos e quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos superiores ou
insuficientes para compor a unidade dos serviços.
q) Apresentar despesas incompatíveis com a legislação pertinente, tais como:
i. Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie
de remuneração a servidor ou empregado público, direta ou indireta, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou
entidade da administração pública estadual celebrante com recursos vinculados
à parceria, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas;
ii. Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica, cargos/função de
chefia, coordenação ou gerência ou qualquer espécie de remuneração a
nenhum dos dirigentes ou associados, companheiro, cônjuge ou parente em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até 3º (terceiro) grau,
inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou
equivalentes da instituição;
iii. Pagamento à proponente pessoa física ou representante legal de pessoa
jurídica, salvo se no exercício de função especificamente técnica durante a
execução da Proposta de Plano de Trabalho;
iv. Taxas de administração e/ou captação de recursos ou similar;
v. Subcontratação, trespasse, cessão ou transferência a terceiros de tarefas,
atividades ou ações que lhe incumbem na execução do objeto da proposta, sob
pena de fraudar a licitação;
vi. Despesas com divulgação que não sejam de caráter informativo, educativo ou
de orientação, ou que constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ou que afrontem a
legislação em vigor.

9.6.14 Na avaliação e julgamento da CRITÉRIO III (itens 3.1, 3.2 e 3.3), somente serão
aceitos como experiência em pavimentação e/ou construção de rodovias e/ou
trabalhos compatíveis e similares ao objeto deste chamamento, através de
atestados técnicos emitidos por pessoa de direito público ou privado e devidamente
comprovados através das Certidões de Acervo Técnico expedidas pelo CREA.

9.6.14.1
Na avaliação referente aos itens 3.2 e 3.3 do CRITÉRIO III, para que as
declarações e/ou atestados técnicos sejam considerados pela Comissão de
Seleção, a OSC deverá indicar a equipe técnica devidamente dimensionada a ser
alocada aos serviços, demonstrando seu vínculo e o nível de experiência de cada
um dos seus membros.
9.6.14.2
Na avaliação referente aos itens 3.2 e 3.3 do CRITÉRIO III, a Capacidade
Técnica será avaliada em função da:
a) Apresentação de atestados/certidões que mencionem, de forma explícita, a
atuação de cada membro da equipe na função indicada na declaração e/ou
atestado técnico. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo
contratante principal da obra, deverá ser juntada à documentação declaração
formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsável pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos;
b) Experiência em serviços compatíveis ao objeto da parceria selecionados
dentre os itens apresentados no ANEXO XII - CURVA ABC.
9.6.14.2.1 Na avaliação dos itens 3.2 e 3.3 , serão considerados como comprovação
de capacitação técnica profissional as parcelas consideradas no quadro abaixo:

COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL – PARCELAS DE MAIOR
RELEVÂNCIA
Serviços para Implantação e Pavimentação de Rodovia
Item

01
02
03
04

Discriminação
Execução de obras de implantação e
pavimentação de rodovias
Tratamento Superficial Duplo c/ banho diluído
BC (RR-2C com polímero)
Base e/ou sub-base de solo estabilizado
granulometricamente s/ mistura
Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria

Unidade

Quantidade
Percentual
mínimo a ser
Orçada
comprovado

Km

37,61

50%

M²

345.366,43

50%

M³

171.125,89

50%

M³

558.510,00

50%

9.6.14.2.2
Os Responsáveis Técnicos indicados pelas OSCs devem ter experiência na
execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior
aos previstos no projeto (indicados no quadro a seguir), que comprove a parcela
relevante de implantação e pavimentação de rodovia, conforme anotação em
acervo técnico e atestado de boa execução emitido por pessoa jurídica e
registrado no CREA.

9.6.14.2.3 O ANEXO XII – CURVA ABC, pode-se verificar que os itens indicados no
Quadro “COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL –
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA”, no item 9.6.14.2.1 do edital,
correspondem a mais de 4% do valor total do objeto, caracterizando sua
representatividade de valor, de acordo com a Portaria DNIT nº 108 de
01/02/2008. Para os itens 03 e 04 da tabela, foi considerado o somatório dos
quantitativos de serviços similares que compõe o objeto.
9.6.15 O Responsável Técnico só poderár firmar compromisso de responsabilidade
técnica com uma única OSC, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.A OSC poderá
apresentar atestados de um mesmo profissional para até 03 (três) especialidades.
9.6.16 Vencida todas as etapas de avaliação, análise e julgamento da Proposta de Plano
de Trabalho, a Comissão de Seleção procederá a somatória dos pontos totais da
OSC, procedendo seu julgamento e estabelecendo a ordem de classificação por
pontuação total.
9.6.17 As Propostas de Plano de Trabalho que não forem eliminadas e/ou
desclassificadas durante avaliação e análise realizadas pela Comissao de Seleção,
de acordo com o item 9.65 “Critérios de Avaliação”, serão classificadas, em ordem
decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na “Tabela dos
Critérios de Julgamento e Pontuação”, assim considerada a soma das notas
lançadas em relação a cada um dos critérios de julgamento.
9.6.18 No caso de empate entre 02 (duas) ou mais OSCs, será utilizada como critério de
desempate a maior pontuação com base na pontuação máxima obtida no
CRITÉRIO I.
9.6.18.1
Persistindo o empate será utilizada a maior pontuação, seguindo a ordem
abaixo:
a) Maior pontuação com base na pontuação máxima obtida na CRITÉRIO II;
b) Maior pontuação com base na pontuação máxima obtida no CRITÉRIO III;
c) OSC com mais tempo de existência (em anos), no cadastro da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ em
pavimentação e/ou construção de rodovias, de acordo com o CRITÉRIO III, item 3.1;
d) OSC com mais tempo de constituição no cadastro da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, e
e) Em último caso, a questão será decidida por sorteio.

9.6.19 A Comissão de Seleção submeterá, para homologação, a ordem de classificação
das Propostas de Plano de Trabalho apresentadas, considerando-se primeira
colocada aquela que obtiver a maior pontuação na avaliação em relação a cada um
dos critérios indicados na “Tabela dos Critérios de Julgamento e Pontuação”.
9.6.20 Caso todas as Propostas de Plano de Trabalho sejam ELIMINADAS e/ou
DESCLASSIFICADAS, a Comissão de Seleção, mediante documento justificado e
para o bem da Administração Pública, poderá fixar às OSC participantes, dilação
de prazo para que procedam aos ajustes, adequações, complementações e
correções e reapresentação das Propostas de Plano de Trabalho ou realizar novo
chamamento público.
9.6.21 Durante a avaliação e julgamento de que trata este Chamamento Público, poderá
ser disponibilizado à Comissão de Seleção, a critério do Titular da Pasta,
assessoramento técnico, jurídico e econômico.
9.6.22 A falsidade de informações apresentadas nas Propostas de Plano de Trabalho,
sobretudo com relação aos critérios de julgamento, deverá acarretar a eliminação
da Proposta de Plano de Trabalho, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção
administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual
crime contra a administração pública.
9.6.23 A apresentação e/ou classificação preliminar da Proposta de Plano de Trabalho ou
a mera manifestação de interesse da OSC em participar deste edital de
chamamento público não gera nenhuma expectativa de direito à celebração da
parceria, nem a obrigatoriedade de repasse de recursos por parte do Governo do
Estado de Mato Grosso, tampouco indenização à entidade por eventuais gastos
deles decorrentes e também não implicará em quaisquer ônus ou vínculos com a
SINFRA.
9.7

PRIMEIRA ETAPA - FASES 4 e 5: Da divulgação do resultado preliminar e
interposição de recursos

9.7.1 Transcorridas a avaliação e julgamento das Propostas de Plano de Trabalho, o
resultado preliminar, com a ordem de classificação e respectiva pontuação das
OSC selecionadas, será homologado pelo Secretário da SINFRA, divulgando-o no
sítio eletrônico da SINFRA, iniciando-se no dia posterior à publicação o prazo para
interposição de recursos.

9.7.2 As OSC participantes poderão recorrer contra o resultado preliminar, devendo
apresentar recurso devidamente fundamentado à Comissão de Seleção, no prazo
estabelecido no cronograma deste edital, sob pena de preclusão.
9.8

PRIMEIRA ETAPA - FASE 6: Da Análise dos Recursos pela Comissão de
Seleção

9.8.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará e procederá ao
julgamento.
9.8.2 A Comissão de Seleção analisára e julgará os eventuais recursos, no prazo
estabelecido no cronograma deste edital, podendo reconsiderar a sua decisão ou
encaminhar o recurso, devidamente informado, ao Secretário da SINFRA, com as
informações necessárias à decisão final.
9.8.3 As respostas da Comissão de Seleção para as interposições serão explícitas,
objetivas, claras e congruentes, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas,
que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
9.8.4 Nos casos em que houver dúvida jurídica, o julgamento do recurso será precedido
de consulta à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.
9.8.5 Não caberá novo recurso contra esta decisão proferida pela Comissão de Seleção
9.8.6 Transcorrido o prazo de interposição de recurso, a Comissão de Seleção
encaminhará ao Secretário da SINFRA, as decisões recursais (se houver), o
resultado final da etapa competitiva e de seleção da Proposta de Plano de
Trabalho, composta pela ordem de classificação e respectiva pontuação das OSCs
selecionadas.
9.9

PRIMEIRA ETAPA - FASE 7: Da Homologação e Publicação do Resultado Final
da Etapa Competitiva e Seleção da Proposta de Plano de trabalho

9.9.1 Transcorrido o prazo de interposição de recurso, a Comissão de Seleção
encaminhará ao Secretário da SINFRA, as decisões recursais (se houver), o
resultado final da etapa competitiva de seleção da Proposta de Plano de Trabalho,
composta pela ordem de classificação e respectiva pontuação das OSCs
selecionadas.

9.9.2 O Secretário da SINFRA, responsável por este Chamamento Público, homologará
e publicará o resultado final de julgamento da etapa competitiva de seleção da
proposta/plano de trabalho lavrado em ata, no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso e no sítio eletrônico da SINFRA, contendo a ordem classificatória com a
respectiva pontuação da(s) OSCs, selecionada(s).
9.9.3 A homologação e publicação do resultado final de julgamento da etapa competitiva
de seleção da Proposta de Plano de Trabalho, não implica na obrigatoriedade de
celebração de Termo de Colaboração com a(s) OSCs, haja vista que as
contratações serão firmadas segundo critério de oportunidade e conveniência da
Administração Pública.
9.10 SEGUNDA ETAPA – FASE 1: Da apresentação e envio da documentação de
habilitação e qualificação técnica
9.10.1 A etapa de habilitação e qualificação técnica tem por objetivo analisar e verificar o
cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (artigos 33 e 34 da Lei
Federal nº 13.019/2014) e a não ocorrência de impedimento para a celebração da
parceria (artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014).
9.10.2 A verificação da documentação de habilitação e qualificação técnica, referente ao
cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria e a não ocorrência de
impedimento, é posterior à homologação do resultado final de classificação e
seleção das Propostas de Plano de Trabalho, sendo exigível apenas à OSC
selecionada em primeiro lugar, seguida da ordem de classificação.
9.10.3 A Comissão de Seleção, na própria publicação de homologação do resultado final
da classificação e seleção das Propostas de Plano de Trabalho, CONVOCARÁ a
OSC classificada em PRIMEIRO LUGAR, para comprovar, conforme prazo e
cronograma fixado para esta etapa, o cumprimento dos requisitos de habilitação,
bem como a comprovar que não incorre nos impedimentos legais de que trata o
art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014.
9.10.4 Os prazos estabelecidos para a apresentação, envio, avaliação, análise e
verificação da documentação de habilitação e qualificação técnica deste edital
estão especificados no cronograma abaixo:

CRONOGRAMA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA
SEGUNDA ETAPA - Etapa de habilitação e qualificação técnica

FASES

DATAS

FASE 1: Período para apresentação e envio da
documentação de habilitação e qualificação técnica
da primeira OSC classificada/selecionada

02/01/2020 a 22/01/2020

FASE 2: Período para avaliação, análise e
verificação da documentação de habilitação e
qualificação
técnica
da
primeira
OSC
classificada/selecionada pela Comissão de Seleção
FASE 3: Publicação do resultado provisório de
habilitação e qualificação técnica no site:
www.sinfra.mt.gov.br
FASE 4: Prazo recursal do resultado provisório,
quando constatada inviabilidade técnica ou jurídica
para celebração da parceria, mediante interposição
de recurso pela OSC
FASE 5: Análise e julgamento dos recursos pela
Comissão de Seleção, quando constatada
inviabilidade técniCa ou jurídica para celebração da
parceria
FASE 6: Homologação e publicação do resultado
definitivo do EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO N°001/2019/SINFRA no Diário Oficial do
Estado de MT e site www.sinfra.mt.gov.br

23/01/2020 a 11/02/2020

12/02/2020

13/02/2020 a 04/03/2020

05/03/2020 a 26/03/2020

27/03/2020

9.10.5 O envio e apresentação da documentação de habilitação e qualificação técnica,
serão realizados pela internet, de forma digital, mediante cadastramento,
preenchimento e download de toda documentação, em formato PDF (Acrobat
Reader) no SIGPAR.
9.10.6 É condição para habilitação e qualificação técnica da OSC, o cadastramento,
apresentação e envio de toda documentação no SIGPAR.
9.10.7 Não serão aceitas apresentação da documentação de habilitação e qualificação
técnica em meio físico.

9.10.8 O envio e apresentação de toda documentação de habilitação e qualificação
técnica deverão ser realizados dentro do prazo estabelecido no cronograma deste
edital, a contar da data da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso, até às 23h59, no horário de Cuiabá-MT do último dia do prazo final
de envio, estabelecido no referido cronograma.
9.10.9 Após o prazo limite para envio da documentação de habilitação e qualificação,
nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou
esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela Comissão
de Seleção.
9.10.10
É de total responsabilidade da OSC o cadastramento, preenchimento e
download de toda documentação no sistema SIGPAR.
9.10.11
A SINFRA não se responsabiliza por eventuais oscilações de sinal de
internet durante o cadastramento, preenchimento e download da documentação e
Proposta de Plano de Trabalho.
9.10.12
Não haverá sessão pública para recebimento e/ou conferência e/ou abertura
de envelopes contendo a documentação de habilitação e qualificação técnica.
9.10.13
A etapa de habilitação e qualificação técnica será realizada em
conformidade com as exigências deste edital, devendo a OSC apresentar e enviar
os seguintes documentes para avaliação, análise e verificação pela Comissão de
Seleção, necessários para formalização do Termo de Colaboração:
a) Cadastramento no SIGPAR;
b) Certidão de Habilitação Plena no SIGPAR, expedida pela SINFRA, cujo período de
validade não poderá ser inferior à data da inscrição;
c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ
demonstrando sua existência jurídica há, no mínimo, 02 (dois) anos;
d) Cópia do Estatuto Social e suas alterações, quando houver, com os devidos registros;
e) Cópia da última ata de eleição, indicação e/ou nomeação dos diretores e demais
instâncias consultivas, normativas e/ou deliberativas, incluindo-se Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, da OSC, ou tratando-se de sociedade cooperativa,
certidão simplificada emitida por junta comercial;
f) Comprovação de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de
natureza semelhante (art. 11, Decreto 167, de 11/07/2019), podendo ser admitido,
dentre outros:
i. Apresentação de declaração de Compromisso firmada entre a OSC e
profissional Responsável Técnico, com capacidade técnica-profissional na
execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior
aos previstos no projeto executivo, que comprove experiência em serviços
compatíveis ao objeto da parceria, conforme anotação em acervo técnico e
atestado/certidão de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no

g)

h)

i)

j)
k)

CREA e/ou Conselho Profissional competente. Durante a execução do contrato
a OSC tem obrigação de manter o contrato com o respectivo profissional nos
termos do artigo 11 inciso 3º. No caso de alteração/substituição do Responsável
Técnico, a OSC deverá comunicar à Comissão de Monitoramento e Avaliação
no prazo de 30 (trinta) dias antes de sua ocorrência, garantido igual ou superior
qualificação experiência/qualificação técnica conforme anotação em acervo
técnico e atestado/certidão de boa execução emitido por pessoa jurídica e
registrado no CREA;
ii. Currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros,
com a respectiva anotação em acervo técnico e atestado de boa execução
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;
iii. Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento
de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes,
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou
privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas, acompanhadas
da respectiva anotação em acervo técnico no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA.
Comprovação de capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das
atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas (Art. 33, inciso V,
alínea “c” da Lei nº 13.019/2014), em atividade idêntica ou similar ao objeto
pretendido, podendo ser admitido através de atestado (s) fornecidos por pessoa (s)
jurídica (s) de direito público ou privado, sem prejuízo de outros:
i. Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da
sociedade civil, com comprovação das atividades; ou
ii. Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas.
Relação nominal atualizada do corpo diretivo e/ou dirigentes da entidade e principais
cargos, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número
de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB de cada um deles e cartas de aceite em conformidade com o modelo
do ANEXO IX;
Declaração da autoridade máxima da Organização da Sociedade Civil, conforme
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE
IMPEDIMENTOS, informando que nenhum dos dirigentes ou associado com poder de
direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de agente público com cargo em
comissão ou função de confiança lotado na unidade da responsável pela realização da
seleção promovida pela SINFRA ou cuja posição na SINFRA seja hierarquicamente
superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção;
Nos termos do Art. 33, inciso V, alínea “c” da Lei nº 13.019/2014, comprovação de que
a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
Declaração de total conhecimento do edital, seus anexos e legislação vigente que
trata da formalização de Termo de Colaboração conforme modelo contido no ANEXO
IV;

l) Atestado de Visita/Vistoria e Informações Técnicas.
i. As visitas técnicas poderão ser realizadas durante o cronograma do Edital,
podendo ser acompanhadas por engenheiro da SINFRA, que certificará a visita,
expedindo o necessário Atestado, conforme modelo contido no ANEXO X;
ii. A visita deverá ser agendada com antecedência e ocorrer em até 01 (um) dia útil
anterior à data final de apresentação da documentação de habilitação e
qualificação técnica. Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser
obtidas junto à SINFRA, Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda – “Nico
Baracat”, situado na Av. Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78048-250, de 2ª a 6ª feira, no
horário de expediente vigente das 07h30 às 13h e 14h às 17h (horário de Mato
Grosso), das 07h30 às 11h30 e 14h às 17h, ou por meio do telefone (65) 36130555/0556.
iii. Caso a OSC não queira realizar a visita no dia programado, deverá apresentar,
em substituição ao atestado de visita/vistoria, declaração formal assinada pelo
responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local
de execução dos serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração,
ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado,
quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
m) Declaração do representante legal da OSC, atestando que possui instalações e
outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas, devendo constar especificamente:
i. Descrição sobre as instalações e condições materiais da OSC, inclusive quanto
à salubridade e segurança, quando necessárias para a realização do objeto
pactuado; e
ii. Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel cujas instalações serão
necessárias à execução do objeto da parceria, como escritura, matrícula do
imóvel, contrato de locação, comodato, outorga ou outro tipo de relação jurídica
regular.
n) A instituição candidata poderá estabelecer parcerias através da atuação em rede por
duas ou mais OSCs, conforme art. 35-A da Lei 13.019/2014, mantida a integral
responsabilidade da OSC celebrante do Edital de Chamamento Público, nos termos
da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações.
o) Em caso de atuação em rede com duas ou mais OSC, conforme art. 35-A da Lei
13.019/2014, a celebrante deverá apresentar:
i. Declaração e/ou Termo de atuação em rede firmado entre a OSC
CELEBRANTE e cada uma das OSCs EXECUTANTES, estabelecendo as
ações que serão desenvolvidas pela OSC executante e o valor a ser repassado.;
ii. Comprovação de que a instituição CELEBRANTE/PROPONENTE tem mais de
cinco anos de inscrição no CNPJ, conforme inciso I do art. 35-A da Lei.
13.019/2014,
iii. Comprovação de que a (s) instituição (ões) EXECUTANTE (s) têm capacidade
técnica e operacional para executar as ações a ela previstas;

iv.

Comprovação de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar
diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede,
sendo admitidos os seguintes documentos:
a. declarações de OSC que componham a rede de que a celebrante participe
ou tenha participado;
b. carta de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos
públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou
c. relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em
rede de que a celebrante participe ou tenha participado.
v. A OSC CELEBRANTE deverá comunicar à Comissão de Seleção, em até
sessenta dias após homologação deste Edital, a celebração ou rescisão do
termo de atuação em rede com outras OSCs EXECUTANTES, ficando obrigada
a, no ATO/DATA da respectiva formalização do termo de atuação em rede
verificar, nos termos da Lei 13.019/2014, a regularidade jurídica e fiscal da
organização, devendo comprovar tal verificação na prestação de contas.
vi. A OSC CELEBRANTE deverá comprovar que verificou, no momento da
formalização do termo de atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da
OSC EXECUTANTE, por meio dos seguintes documentos:
a. Mais de cinco anos de inscrição no CNPJ;
b. Cópia do estatuto e eventuais alterações, ou certidão simplificada emitida
pela junta comercial no caso de sociedades cooperativas;
c. Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União;
d. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(CRF-FGTS);
e. Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual;
f.Certidão Negativa de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado (PGE);
g. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
h. Declaração do representante legal da OSC executante de que não se
encontra inadimplente em relação a prestação de contas de convênios ou
outros instrumentos congêneres.
p) No caso da instituição candidata ser enquadrada como sociedade cooperativa prevista
na Lei n. 9.867/1999, a documentação apresentada deverá atender às exigências
previstas em legislação específica dessa modalidade de personalidade jurídica.

9.10.14
As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões
negativas.
9.10.15
A Comissão de Seleção consultará o SIGPAR, o SIGGON e o Cadastro de
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos – CEPIM para verificar se há ocorrência
impeditiva em relação à OSC selecionada.

9.10.16
A apresentação e envio da documentação de habilitação e qualificação
técnica ou a mera manifestação de interesse da OSC em participar deste edital de
chamamento público não gera nenhuma expectativa de direito à celebração da
parceria, nem a obrigatoriedade de repasse de recursos por parte do Governo do
Estado de Mato Grosso, tampouco indenização à entidade por eventuais gastos
deles decorrentes e também não implicará em quaisquer ônus ou vínculos com a
SINFRA.
9.11 SEGUNDA ETAPA – FASE 2: Da análise e verificação da documentação
documentação de habilitação e qualificação técnica pela Comissão de Seleção
9.11.1 A Comissão de Seleção examinará os documentos de habilitação e qualificação
apresentados e enviados pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC
imediatamente mais bem classificada que tenha sido convocada, consistindo esta
etapa na verificação formal do atendimento dos requisitos para a celebração da
parceria, no cumprimento das demais exigências descritas neste Edital e seus
anexos e que não incorre nos impedimentos legais previstos na Lei nº
13.019/2014.
9.11.2 Caso se verifique a não conformidade nos documentos apresentados ou
constatado evento que impeça a celebração, a Comissão de Seleção poderá
inabilitar a OSC.
9.11.3 Na hipótese da OSC selecionada não atender aos requisitos de julgamento,
incluindo os exigidos nos artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/2014, aquela
imediatamente mais bem classificada será convocada a aceitar a celebração da
parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
9.12 SEGUNDA ETAPA – FASE 3 e 4: Da publicação do resultado provisório de
habilitação e qualificação técnica e do prazo recursal do resultado provisório
9.12.1 Transcorridas a avaliação, análise e verificação da documentação de habilitação e
qualificação técnica, o resultado provisório será homologado pelo Secretário da
SINFRA e publicado no sítio eletrônico da SINFRA, iniciando-se no dia posterior à
publicação, o prazo para interposição de recursos.
9.12.2 A OSC poderá recorrer contra o resultado provisório de inabilitação e/ou
inviabilidade técnica, devendo apresentar recurso devidamente fundamentado à
Comissão de Seleção, no prazo estabelecido no cronograma deste edital, sob pena
de preclusão.

9.12.3 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados e/ou quando
as certidões estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não
estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será notificada para, no prazo
recursal de 15 (quinze) dias corridos, regularizar a documentação, sob pena de
não celebração da parceria.
9.12.4 Não será conhecido, aceito, analisado, julgado e respondido, o recurso interposto
fora do prazo ou encaminhado por outros meios que não os protocolados na Seção
de Protocolo da SINFRA.
9.13 SEGUNDA ETAPA – FASE 5: Análise e julgamento dos recursos pela
Comissão de Seleção
9.13.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará e procederá ao
julgamento.
9.13.2 A Comissão de Seleção analisára e julgará os eventuais recursos, no prazo
estabelecido no cronograma deste edital, podendo reconsiderar a sua decisão ou
encaminhar o recurso, devidamente informado, ao Secretário da SINFRA, com as
informações necessárias à decisão final.
9.13.3 As respostas da Comissão de Seleção para as interposições serão explícitas,
objetivas, claras e congruentes, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas,
que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
9.13.4 Caso se verifique a não conformidade nos documentos reapresentados ou
constatado evento que impeça a celebração, a Comissão de Seleção poderá
inabilitar a OSC.
9.13.5 Nesta fase, a OSC será INABILITADA nos casos de:
a) Omissão ou não atendimento aos requisitos de habilitação e qualificação técnica,
incluindo os exigidos nos artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/2014;
b) Omissão na regularização da documentação no prazo recursal de 15 (quinze) dias
corridos, e
c) Decisão pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da parceria.

9.13.6 Ocorrendo decisão pela INABILITAÇÃO, será fundamentada em parecer técnico
e/ou jurídico.

9.13.7 Na hipótese da OSC não atender aos requisitos de julgamento, incluindo os
exigidos nos artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/2014, aquela imediatamente
mais bem classificada será convocada a aceitar a celebração da parceria nos
termos da proposta por ela apresentada.
9.13.8 Na hipótese da ocorrência de inabilitação prevista no item 8.13.5, obedecida a
ordem decrescente de classificação, a próxima OSC imediatamente mais bem
classificada será convidada a aceitar a celebração da parceria nos termos da
proposta por ela apresentada.
9.13.9 Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a verificação dos
documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos neste Edital.
9.13.10
O procedimento previsto nos itens 9.6.18 e 9.6.18.1 será seguido,
sucessivamente, até que se conclua a seleção prevista neste Edital de
Chamamento Público, obedecida a ordem decrescente de classificação.
9.13.11
Nos casos em que houver dúvida jurídica, o julgamento do recurso será
precedido de consulta à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.
9.13.12
Não caberá novo recurso contra a decisão proferida pela Comissão de
Seleção.
9.14 SEGUNDA ETAPA – FASE 6: Da Homologação e publicação do resultado
definitivo
9.14.1 Transcorrido o prazo de interposição e julgamentos dos recursos, a Comissão de
Seleção encaminhará ao Secretário da SINFRA, as decisões recursais (se houver),
e o resultado definitivo deste edital de chamamento público.
9.14.2 O Secretário da Sinfra, responsável por este Chamamento Público, homologará e
publicará o resultado definitivo no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e no
sítio eletrônico da SINFRA.
9.14.3 Após homologação, a Comissão
processo de seleção contendo a
Trabalho e da documentação de
setor responsável da SINFRA
Colaboração.
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9.14.4 As competências, atuação e responsabilidades da Comissão de Seleção,
encerram-se com a publicação da homologação do resultado definitivo deste edital
e envio da documentação para a SINFRA.
9.14.5 O RESULTADO deste edital de chamamento público, bem como a VALIDADE da
Proposta de Plano de Trabalho, será de 12 (doze) meses contados a partir da
publicação da homologação do resultado definitivo, podendo ser prorrogado por
igual período, mediante solicitação do Secretário da SINFRA, em comum acordo
entre as partes e considerando a oportunidade e conveniência da Administração
Pública.
9.14.6 A homologação e publicação do resultado definitivo, não implica na obrigatoriedade
de celebração de Termo de Colaboração com a(s) OSCs, haja vista que as
contratações serão firmadas segundo critério de oportunidade e conveniência da
Administração Pública.
10 DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

10.1 Consiste no exame formal, a ser realizado pela SINFRA, do atendimento, pela OSC
selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos
impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas neste Edital.
10.2 O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas
a oportunidade e conveniência administrativas.
10.3 A formalização, execução da parceria, repasse de recursos, monitoramento e
avaliação, gestão da parceria, análise e julgamento da prestações de contas é de
responsabilidade da SINFRA.
10.4 A SINFRA convocará a OSC classificada e habilitada, para no prazo de 5 (cinco)
dias corridos apresentar a documentação necessária para formalização e celebração
do Termo de Colaboração.
10.4.1 No caso da OSC não se manisfeste e/ou apresente a documentação necessária
para formalização e celebração do Termo de Colaboração, a SINFRA poderá
convocar aquela imediatamente mais bem classificada a aceitar a celebração da
parceria nos termos da proposta por ela apresentada.

10.5 A OSC terá o prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a data de recebimento da
convocação, para apresentar EM MEIO FÍSICO, no Setor de Protocolo da SINFRA,
as seguintes documentações:
a) Certidão de Habilitação Plena no Sistema de Gerenciamento de Parcerias - SIGPAR,
expedida pela SINFRA;
b) Comprovante de abertura de conta corrente específica do Termo de Colaboração,
juntamente com o extrato bancário sem saldo financeiro;
c) Plano de trabalho, preenchido no SIGPAR, do qual deverão constar os seguintes
elementos:
i. Descrição da realidade que será objeto da parceria abordando os impactos
econômicos e sociais das ações a serem desenvolvidas;
ii. Sustentabilidade das ações que serão objeto da parceria;
iii. Definição das metas, com parâmetros para aferir seu cumprimento;
iv. Forma de execução das atividades ou projetos;
v. Previsão de receitas, se for o caso, e de despesas, com compatibilidade plena à
proposta classificada;
vi. Valores dos tributos e dos encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre as
atividades previstas para a execução do objeto, ou informações relativas a
eventuais imunidades ou isenções;
vii. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas
a eles atreladas;
viii. Cronograma de execução;
ix. Cronograma de desembolso;
x. Relação de equipe mínima considerada essencial para a execução do objeto;
xi. Descrição das instalações para o desenvolvimento do projeto previsto e o
cumprimento das metas contendo a relação dos equipamentos mínimos
essenciais para a execução do objeto;
xii. Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel cujas instalações serão
necessárias à execução do objeto da parceria, como escritura, matrícula do
imóvel, contrato de locação, comodato, outorga ou outro tipo de relação jurídica
regular.
d) Se houver atuação em rede, declaração e/ou Termo de atuação em rede firmado
entre a OSC CELEBRANTE e cada uma das OSCs EXECUTANTES, estabelecendo
as ações que serão desenvolvidas pela OSC executante e o valor a ser repassado.

10.6 A SINFRA procederá a análise do plano de trabalho e da documentação de
formalização, e será aprovado o que estiver de acordo com as informações já
apresentadas pela OSC, observados os termos e as condições constantes neste
Edital e em seus anexos.
10.6.1 A SINFRA poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, como
condição para sua aprovação, a fim de adequá-lo à proposta selecionada, aos
termos do edital ou às peculiaridades da política pública da SINFRA.

10.7 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados, evento que
impeça a celebração ou necessidade de adequação no plano de trabalho, a OSC
será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo estabelecido
pela SINFRA, contados da data de recebimento da solicitação, sob pena de não
celebração da parceria.
10.8 A aprovação do plano de trabalho pelo setor técnico da SINFRA não gerará
expectativa de direito e não implica na obrigatoriedade de celebração de Termo de
Colaboração com a OSC, haja vista que as contratações serão firmadas segundo
critério de oportunidade e conveniência da Administração Pública.
10.9 A celebração e a formalização do Termo de Colaboração dependerão das seguintes
providências pela SINFRA:
a) Indicação da dotação orçamentária;
b) Análise e aprovação do plano de trabalho;
c) Emissão de parecer técnico, que avaliará:
i.Compatibilidade do objeto da parceria com os objetivos, finalidades institucionais e
capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil
selecionada;
ii.Adequação do mérito da proposta em relação ao objeto da parceria;
iii.Identidade e reciprocidade de interesse dos partícipes na realização da parceria em
mútua cooperação;
iv.Viabilidade de execução da parceria;
v.Adequação do cronograma de desembolso;
vi.Descrição de meios disponíveis para fiscalização e monitoramento da execução da
parceria; e
vii.Orientação técnica sobre a designação do Gestor da Parceria e da comissão de
monitoramento e avaliação;
viii.Compatibilidade entre os valores apresentados no plano de trabalho e o valor de
referência ou teto indicado no edital.
d) Designação do Gestor da Parceria, através de ato publicado no Diário Oficial do
Estado de Mato Grosso;
e) Designação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que poderá ser específica
ou permanente, através de ato publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso;
f) Emissão de parecer jurídico, que abrangerá a juridicidade da parceria e eventual
consulta sobre dúvida específica apresentada pelo gestor da parceria ou outra
autoridade que se manifestar no processo;
g) Assinatura do Termo de Colaboração;
h) Publicação do extrato Termo de Colaboração no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso.

10.10 Somente após superadas todas as providências administrativas que poderá ser
celebrada parceria entre a SINFRA e a OSC.

10.11 O Termo de Colaboração da parceira, somente produzirá efeitos jurídicos após a
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
10.12 No período entre a apresentação da documentação e fase de celebração e a
assinatura do Termo de Colaboração, a OSC fica obrigada a informar qualquer
evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria,
sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para
celebração e alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando
houver.
10.13 O prazo de vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO será vinculado ao prazo de
execução do objeto detalhado no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
N°001/2019/SINFRA, previstos e descritos no Projeto Executivo e no plano de
trabalho e em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014, limitado a 120 (cento
e vinte) meses.
10.14 O Termo de Colaboração poderá ser prorrogado, incluídas eventuais alterações,
nas seguintes hipóteses:
a) Por solicitação da OSC, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à
SINFRA em, no mínimo, 90 (noventa) dias anterior ao término de vigência, mediante
Termo Aditivo;
b) De ofício quando a SINFRA der causa no atraso da liberação de recursos financeiros,
limitada ao exato período do atraso justificado, mediante Certidão de Apostilamento.

10.14.1
Para a prorrogação do prazo de vigência de que trata a alínea “a” do subitem
10.14 é necessário parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do
Gestor atestando que a parceria foi executada a contento ou, em caso contrário,
justificando o motivo do atraso na execução das metas.
10.14.2
A prorrogação de vigência de ofício, de que trata a alínea “b” do subitem
10.14 objetiva o ajuste do prazo de execução das ações, a fim de não causar
prejuízo na conclusão do objeto, não resultando, neste caso, novo aporte de
recursos financeiros.
10.15 Caberá à SINFRA decidir sobre a prorrogação do prazo de vigência da parceria,
nos termos da Lei Estadual nº 10.861/2019 e do Decreto Estadual nº 167/2019.
10.16 O Termo de Colaboração poderá ser denunciado ou rescindido pelos partícipes a
qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do
tempo de vigência, desde que cumprido o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para
publicidade dessa intenção.

10.17 Constitui motivo para rescisão do Termo de Colaboração o descumprimento de
quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
SINFRA a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a
falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.
11 DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E DO GESTOR

DA PARCERIA
11.1 A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada de
apoio e acompanhamento da execução da parceria, atuando em caráter preventivo e
saneador, cuja as atribuições serão voltadas para o aprimoramento dos
procedimentos, unificação dos entendimentos, solução de controvérsias,
padronização de objetos, custos e indicadores, fomento do controle de resultados e
avaliação e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
11.1.1 A Comissão de Monitoramento e Avaliação, será composta minimamente por 03
(três) servidores públicos, assegurada a participação de pelo menos um servidor
ocupante de cargo efetivo e/ou emprego permanente na Administração Pública
Estadual.
11.1.2 São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação definidas no art. 53 do
Decreto nº167/2019:
a) Acompanhar e monitorar a execução da parceria;
b) Informar ao superior hierárquico imediato fatos que comprometam ou possam
comprometer a execução da parceria e indícios de irregularidades, indicando
as providências necessárias, e
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será submetido ao
Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do Parecer Técnico
Conclusivo.
11.1.3 A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar extraordinariamente,
assessoramento técnico de especialistas integrantes dos quadros da administração
pública ou terceiro contratado na forma da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de
1993, em caso destes não estarem disponíveis no quadro de servidores do Estado,
instituída mediante Portaria e ato publicado no DOE/MT.
11.1.4 A SINFRA poderá designar uma ou mais Comissões, conforme sua organização e
conveniência administrativa, observado o princípio da eficiência.

11.1.5 A Comissão de Monitoramento e Avaliação procederá à verificação periódica do
desenvolvimento das atividades e do retorno obtido pela OSC com a aplicação dos
recursos sob sua gestão, elaborando relatórios circunstanciados e encaminhandoos ao Gestor da Parceria para homologação, os quais conterão minimamente:
a) Descrição do objeto da parceria, das atividades almejadas e das metas estabelecidas;
b) Análise das atividades realizadas, com foco no cumprimento das metas e no benefício
social da execução do objeto até o momento da avaliação;
c) A adequação das atividades realizadas com os indicadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho;
d) Os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e os valores
utilizados pela organização da sociedade civil;
e) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o
alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou
de fomento;
f) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito
da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que
tomaram em decorrência dessas auditorias, e
g) Fotos georreferenciadas ou outros elementos que auxiliem na demonstração das
inconformidades verificadas.

11.1.6 A SINFRA deverá designar ao menos um dos membros da Comissão de
Monitoramento e Avaliação, para realizar as visitas técnicas in loco bem como
emitir o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, que deverá ser apreciado
e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.
11.1.7 Ao membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria, responsável
pelas visitas técnicas in loco e pela emissão do Relatório Técnico de
Monitoramento e Avaliação, cumpre o acompanhamento da execução do objeto do
contrato, a verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
contrato, conforme especificação predeterminada no plano de trabalho, no projeto
executivo e no Termo de Colaboração de acordo com as normas e procedimentos
previstos na parceria, comunicando por escrito qualquer falta cometida pela OSC,
além de orientar e informar acerca de falhas e ocorrências que poderão existir e da
necessidade de serem aplicadas sanções ou de rescisão contratual.
11.1.8 Aos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria, será
garantido o livre acesso aos materiais, espaços e empregados da OSC e não
poderão ser impedidos de exercer suas funções in loco, sob risco de advertência.

11.1.9 Ao membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria, responsável
pelas visitas técnicas in loco e emissão do Relatório Técnico de Monitoramento e
Avaliação, poderá reunir-se com o preposto/Responsável Técnico da parceira com
a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem
como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento do Termo de
Colaboração.
11.1.10
A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá analisar os documentos
comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação de contas
quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos na
respectiva Termo de Colaboração.
11.1.11
As condições do Termo de Colaboração poderão ser revistas, de comum
acordo entre as partes, de acordo e nos termos do art. 49 do Decreto Estadual nº
167/2019.
11.1.12
A Comissão de Monitoramento e Avaliação reunir-se-á regularmente, ou
extraordinariariamente quando houver necessidade, a partir de convocação
antecipada, cabendo-lhe a elaboração de relatório a ser apresentado ao Gestor da
Parceria sobre a execução do Termo de Colaboração.
11.1.13
A Comissão poderá incluir em seus relatórios sugestões e recomendações
relativas às condições e obrigações pactuadas no Termo de Colaboração.
11.2 A gestão da parceria será exercida por intermédio do agente público, designado pelo
administrador público através de ato publicado em meio oficial de comunicação, a
quem competirá:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que
serão adotadas para sanar os problemas detectados;
c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas parcial, quando
houver, e da prestação de contas final, devendo basear-se, dentre outros, no relatório
técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Comissão de Monitoramento e
Avaliação;
d) Emitir parecer técnico sobre solicitação de ressarcimento mediante ações
compensatórias, quando houver;
e) Disponibilizar apoio operacional, bem como materiais e equipamentos tecnológicos
necessários às atividades da Comissão de Monitoramento e Avaliação;
f) Avaliar, antes da assinatura da parceria, a existência de contas rejeitadas em âmbito
federal, estadual, distrital ou municipal que constem das plataformas eletrônicas
SIGCON, dentre outras, cujas informações preponderarão sobre aquelas constantes

na declaração ofertada pelo dirigente ou responsável pela Organização da Sociedade
Civil;

11.2.1 O Gestor da Parceria receberá o Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento
e Avaliação e procederá à verificação do desenvolvimento das atividades e do
retorno obtido pela OSC com a aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando
parecer técnico conclusivo encaminhando-os ao Secretário da SINFRA para
homologação, os quais conterão minimamente:
a) Os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) Os impactos econômicos ou sociais;
c) O grau de satisfação do público-alvo, considerado o processo de escuta ao cidadão
usuário acerca do padrão de qualidade do atendimento do objeto da parceria, nos
moldes do plano de trabalho;
d) A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado,
se for o caso.

11.3 Os casos omissos ou excepcionais, assim como, as dúvidas surgidas ou cláusulas
não previstas nesse no Termo de Colaboração, em decorrência de sua execução,
serão dirimidas mediante acordo entre as partes através da Comissão de
Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria, bem como, pelas regras e
princípios do direito público e em última instância pela autoridade judiciária
competente.
12 DO REPASSE FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO TERMO DE

COLABORAÇÃO
12.1 Os recursos da parceria serão repassados conforme a disponibilidade financeira do
Estado de Mato Grosso e obedecerão ao cronograma de desembolso, em
consonância com o cronograma de desembolso e da execução da parceria
constante no plano de trabalho proposto pela OSC, observando o cumprimento das
metas e os resultados previstos e acordados, que serão aprovados por setor
responsável da SINFRA em parecer técnico motivado antes da celebração do Termo
de Colaboração.
12.2 Em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
execução das ações constantes no plano de trabalho, poderá a
periodicidade mínima aceitável para liberação dos repasses
cumprimento das metas, etapas/fases não ficando somente a
definição desse critério.

na condução da
SINFRA negociar
e verificação do
cargo da OSC a

12.3 A primeira parcela será repassada em até 30 (trinta) dias úteis após publicação do
extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso,

considerando o cronograma de desembolso e/ou físico-financeiro apresentado pela
OSC no plano de trabalho.
12.4 Os valores de repasse financeiros também poderão ser revistos em razão dos
índices inflacionários, após parecer favorável da Comissão de Monitoramento e
Avaliação e autorização pelo Secretário da SINFRA.
12.5 Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta
corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública
determinada pela SINFRA/MT, os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados
no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de
contas exigidas para os recursos transferidos.
12.6 Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em conta bancária.
12.7 Ao observar o não cumprimento das metas, etapas/fases e resultados acordados
entre as partes no plano de trabalho, ou mediante solicitação da SINFRA realizada
através da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria, a OSC
deverá apresentar justificativas a fim de assegurar os repasses e a continuidade da
parceria.
12.8 A OSC que receber recursos, na forma estabelecida neste edital e seus anexos, e
no Termo de Colaboração, ficará obrigado a apresentar à SINFRA a prestação de
contas dos recursos recebidos, na forma estabelecida no Capítulo IX do Decreto
Estadual 167, de 2019.
12.9 A reprovação da prestação de contas parcial impede a liberação de parcelas
subsequentes até o saneamento das irregularidades identificadas.
12.10 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas de
acordo com o cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
a) Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
b) Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da OSC em relação as obrigações estabelecidas no termo de colaboração;
c) Quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

12.11 Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final.

12.12 Estão incluídas no repasse financeiro realizado pela SINFRA toda e qualquer
despesa necessária para a realização do objeto pactuado neste edital, seus anexos
e no termo de colaboração, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e
aprovadas no plano de trabalho:
a) Remuneração da equipe técnica encarregada da execução do plano de trabalho,
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais,
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário,
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas,
alusivas ao período de vigência da parceria, conforme previsto no plano de trabalho. O
pagamento de despesas com equipes de trabalho somente poderá ser autorizado
quando demonstrado que tais valores:
i. correspondem às atividades previstas e aprovadas no plano de trabalho;
ii.
correspondem à qualificação técnica adequada à execução da função a ser
desempenhada;
iii.
são compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a OSC e não
ultrapassem o teto da remuneração do Poder Executivo estadual; e
iv.
são proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à parceria.
b) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a
execução do objeto da parceria assim o exija;
c) Custos indiretos necessários à execução do objeto (internet, telefone, aluguel, taxas e
tarifas, consumo de água e energia elétrica);
d) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do
objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários para o
desenvolvimento sustentável do objeto e à instalação dos referidos equipamentos e
materiais.

12.13 A titularidade dos bens, produtos e direitos, em razão da execução da parceria que
tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela
SINFRA, serão repassados e incorporados ao patrimônio da concedente/SINFRA.
12.14 É vedado remunerar, a qualquer título, servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou
entidade da administração pública estadual celebrante com recursos vinculados à
parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias, inclusive o cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:
a) Administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da
sociedade civil celebrante da parceria ou, nos casos de atuação em rede, da
executante;
b) Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na
unidade responsável pela execução da parceria na SINFRA; ou
c) Agente público cuja posição no órgão ou entidade pública estadual seja
hierarquicamente superior à chefia da unidade responsável pela execução da parceria.

12.15 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados
com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a
legislação regente, em especial o disposto na Lei Estadual nº 10.861/2019, no
Decreto Estadual nº 167/2019 e/ou outras normas (portarias, manuais, instruções
normativas) emitidas pela SINFRA.
12.16 As compras e contratações de bens e serviços realizados pela organização da
sociedade civil com recursos transferidos pela SINFRA deverão adotar métodos
usualmente utilizados pelo setor privado e deverão realizar cotação prévia de preços
no mercado devendo conter, no mínimo, três orçamentos de fornecedores distintos,
contendo:
a) Objeto a ser contratado com conformidade com o plano de trabalho, classificando o
tipo de objeto em serviços ou produtos, unidades de medidas e quantidades em
compatibilidade com as especificações técnicas funcionais necessárias e o preço
unitário de cada item solicitado;
b) Identificação do fornecedor ou prestação de serviço, com indicação de endereço, email, número de telefone e números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Pessoa Física - CPF, e de modo a permitir a sua
aferição pelos controles interno e externo.

12.16.1
As OSCs poderão utilizar-se do sistema de registro de preços dos órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual e dos demais entes federados.
12.16.2
A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos
serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de
serviços ou uso de boleto bancário.
12.17 Quando a SINFRA/MT disponibilizar Projeto Básico e/ou Projeto Executivo e/ou
exigir elaboração de Projeto Executivo de Obras e/ou Serviços de Engenharia,
havendo a necessidade de qualquer alteração nos Projetos “supracitados”, a
liberação das parcelas estarão condicionadas a aprovação dos projetos pela
SINFRA.
13 DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
13.1 Caberá à OSC restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data
do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos
seguintes casos:
a) inexecução do objeto;
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente
instrumento, ainda que em caráter de emergência;
d) descumprimento dos termos previstos neste instrumento.
13.2 Caberá à recolher à conta da SINFRA o valor correspondente a rendimentos de
aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a
liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na
consecução do objeto.
13.3 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos
do art. 52 da Lei Federal nº 13.019/2014, eventuais saldos financeiros
remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à SINFRA,
no prazo improrrogável de 30 (trintas) dias, sob pena de imediata instauração de
Tomada de Contas Especial.
14 DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
14.1 A EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240,
TRECHO: ENTR. MT-240/MT-358 – SANTO AFONSO, COM EXTENSÃO DE 37,61
KM, conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de
competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM
FORNECIMENTO PELAS OSC DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAL
E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA REALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS, OBRAS E/OU INVESTIMENTOS, em epígrafe será regido de acordo
com as normas e princípios estabelecidos:
a) Projetos Executivos aprovados pela SINFRA;
b) Proposta de Plano de Trabalho apresentado pela OSC e aprovado pela Comissão de
Seleção
c) Legislação, normas e regras federais e estaduais de segurança do trabalho, das
instalações, infraestrutura, das áreas verdes e demais áreas inerentes ao pleno
funcionamento do sistema rodoviário;
d) Normas técnicas Brasileiras - NBRs vigentes, emitidas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT;
e) Especificações de Serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, devidamente atualizadas, bem como a seguinte coletânea de
normas do DNIT:
i. Manual de Pavimentação Rodoviária;
ii. Manual de Sinalização Rodoviária;
iii. Manual de Drenagem de Rodovias;
iv. Especificação de Materiais;
v. Procedimentos e Metodologias.

f) Especificações da padronização da seção e tipo de pavimentação a ser utilizada nos
Projetos Executivos aprovados pela SINFRA de acordo com os termos da Portaria nº
113/2019/SINFRA, de 11 de junho de 2019.

14.2 O Projeto Executivo aprovado pela SINFRA poderá ser consultado pelas OSCs
durante o período de inscrição e elaboração da Proposta de Plano de Trabalho, na
Superintendência de Projetos - SUPR, localizada na sede da SINFRA, Edifício
Ernandy Maurício Baracat Arruda – “Nico Baracat”, situada na Av. Dr. Hélio Hermínio
Ribeiro Torquato da Silva, S/N - Centro Político Administrativo, CEP 78.048-250,
Cuiabá/MT, fones: (65) 3613-0555/0556, no horário de expediente vigente das
07h30min às 11h30min e das 13h às 17h (horário de Mato Grosso).
14.3 O Projeto Executivo também será disponibilizado em via digital no site da SINFRA.
14.4 É vedado à SINFRA dispor de seus equipamentos e materiais de consumo
(fotocópias, papéis, etc), bem como aos servidores da Pasta dispor de auxílio
operacional na elaboração das Propostas de Plano de Trabalho, cabendo somente
orientações técnicas sobre os Projetos Executivos.
14.5 A EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240,
TRECHO: ENTR. MT-240/MT-358 – SANTO AFONSO, COM EXTENSÃO DE 37,61
KM, conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de
competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM
FORNECIMENTO
PELAS
OSCs
DE
MATERIAL,
MÃO-DE-OBRA,
FERRAMENTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, OBRAS E/OU INVESTIMENTOS, em epígrafe
organizadas em duas grandes áreas de atuação: GESTÃO e EXECUÇÃO inerentes
ao pleno cuprimento do objeto, que deverão estar devidamente especificadas no
Plano de Trabalho, de acordo com detalhamento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Programa de Gestão;
Programa de financiamento e fomento;
Programa de Comunicação;
Programa de Serviços Preliminares
Programa de Desapropriação
Programa de Terraplanagem

g) Programa de Pavimentação
h) Programa de Drenagem
i) Programa de Sinalização e Segurança viária
j) Programa de Recuperação Ambiental
k) Obras Complementares
l) Programa de Obras de Arte
m) Programa de Manutenção e conservação rodoviária

15 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
15.1 A prestação de contas é o procedimento de acompanhamento sistemático das
parcerias, para demonstração e verificação do cumprimento de metas e resultados,
devendo ser apresentada de modo parcial e final.
15.2 A OSC que receber recursos, na forma estabelecida no edital e seus anexos, e no
Termo de Colaboração, ficará obrigada a apresentar à SINFRA as prestações de
contas parciais, se for o caso, e final dos recursos recebidos.
15.3 A prestação de contas ocorrerá nos termos da Lei nº 13.019/2014, da Lei nº
10.861/2019 e do Decreto Estadual nº 167/2019, suas alterações, e legislações e
normas vigentes, de acordo com os critérios e indicações exigidos pela SINFRA.
15.4 A prestação de contas deverá apresentar e demonstrar elementos que permitam à
Comissão de Monitoramento e Avaliação e ao Gestor da parceria avaliar o
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, até o
período de que trata a prestação de contas, com a descrição pormenorizada das
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados
esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto.
15.5 Caso o Gestor da Parceria verifique que o objeto não foi cumprido e que não há
justificativa suficiente para que as metas não tenham sido alcançadas, emitirá
parecer técnico preliminar e notificará a OSC a apresentar o Relatório de Execução
Financeira e documentação comprobatória das despesas, bem como entregar
balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de resultado do
exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos, segundo as normas
contábeis vigentes.
15.6 A elaboração dos documentos contábeis deverá ser realizada por contador ou
técnico em contabilidade, não sendo obrigatório que este profissional seja
empregado da OSC, podendo a entidade contratar uma empresa de contabilidade
para realizar este serviço.
15.7 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.

15.8 O envio de prestação de contas parcial será atrelado à comprovação da execução
de cada 5 (cinco) km de execução de rodovia implantada e pavimentada,
previamente delineados no cronograma de execução, no projeto executivo e no
plano de trabalho, podendo haver pequenas variações, a depender da
especificidade do projeto.
15.9 Nos casos de prestações e contas parciais, sendo a liberação dos recursos em mais
de uma parcela, a liberação da parcela subsequente fica condicionada à
apresentação de prestação de contas parcial referente à parcela anterior.
15.10 A reprovação da prestação de contas parcial impede a liberação de parcelas
subsequentes até o saneamento das irregularidades identificadas.
15.11 Na hipótese de omissão da prestação de contas pela OSC, o Gestor da Parceria a
notificará para apresentar prestação de contas parcial no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de:
a) aplicação de sanção de advertência; e
b) suspensão da liberação das parcelas seguintes do cronograma de desembolso, até
que seja cumprida a obrigação.

15.12 A prestação de contas final deverá ser apresentada pela organização da sociedade
civil à SINFRA no prazo de até 90 dias após o término da vigência da parceria e será
composta pelos documentos expressos no artigo 83 do Decreto Estadual 167, de
2019.
15.13 Todas as prestações de contas serão acompanhadas de relatórios técnicos
emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, Gestor da Parceria e setores
técnicos da SINFRA.
15.14 O parecer técnico da SINFRA sobre o relatório de execução do objeto,
considerando o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação, consistirá na
verificação do cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria:
a) concluir que houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento parcial
com justificativa suficiente quanto às metas não alcançadas; ou
b) concluir que o objeto não foi cumprido e que não há justificativa suficiente
para que as metas não tenham sido alcançadas, o que implicará emissão de
parecer técnico preliminar indicando glosa dos valores relacionados a metas
descumpridas sem justificativa suficiente.

15.15 Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido ou caso haja indícios de
irregularidades que possam ter gerado dano ao erário, a OSC será notificada para
apresentar em até 90 (noventa) dias relatório de execução financeira, que conterá:
a) relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
b) comprovante de devolução do saldo remanescente da conta bancária
específica, quando houver, salvo quando já disponível na plataforma eletrônica
de processamento da parceria;
c) extrato da conta bancária específica, salvo quando já disponível na plataforma
eletrônica de processamento da parceria;
d) cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data,
valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor, além da
indicação do produto ou serviço; e
e) memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item do Plano
de Trabalho for pago proporcionalmente com recursos da parceria, para demonstrar
que não houve duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no custeio de um
mesmo item.

f) relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros,
que possibilitem a comprovação da observância do Plano de Trabalho;
15.16 Com fins de diagnóstico, para que a SINFRA conheça a realidade contemplada
pela parceria, o parecer técnico abordará os impactos econômicos ou sociais das
ações, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das
ações.
15.17 Caso tenha havido notificação para apresentação de relatório de execução
financeira, sua análise será realizada mediante parecer técnico que examinará a
conformidade das despesas constantes na relação de pagamentos com as previstas
no Plano de Trabalho, considerando a análise da execução do objeto, e verificará a
conciliação bancária, por meio da correlação entre as despesas da relação de
pagamentos e os débitos na conta.
15.18 A análise da prestação de contas parcial e final ocorrerá nos termos da Lei e nas
demais legislações e normas correlata e vigentes sobre a matéria, especificamente
nos dos art. 84 ao 99 do Decreto nº167, de 11 de julho de 2019 e alterações.
15.19 O julgamento final das contas, realizado pela autoridade que celebrou a parceria ou
agente público a ela diretamente subordinado, considerará o conjunto de
documentos sobre a execução e o monitoramento da parceria, bem como o parecer
técnico conclusivo.

15.20 A decisão final de julgamento das contas será de aprovação das contas, aprovação
das contas com ressalvas ou rejeição das contas, com instauração da tomada de
contas especial.
15.21 A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos os
objetivos e metas de parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta
que não resulte em dano ao erário.
15.22 A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada omissão no dever de prestar
contas; descumprimento injustificado do objeto da parceria; dano ao erário
decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou desfalque ou desvio de
dinheiro, bens ou valores públicos.
16 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
16.1 São obrigações da SINFRA:
16.1.1 Prover e repassar à OSC os recursos financeiros acordados entre as partes com
base no plano de trabalho e Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, necessários
à realização das atividades previstas, para consecução do objeto da parceria,
conforme estabelecido no edital.
16.1.2 Programar no orçamento do Estado, para os exercícios subsequentes ao da
assinatura do presente Termo de Colaboração, os recursos necessários para
custear a execução do objeto da parceria.
16.1.3 Proceder o monitoramento, avaliação, supervisão do desempenho da OSC e a
avaliação da execução do Termo de Colaboração.
16.1.4 Verificar durante a vigência do Termo de Colaboração, as documentações da OSC
, referentes a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, tributária, de
contribuições, de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável no Estado de
Mato Grosso e demais certidões obrigatórias e previstas neste instrumento como
condição para celebração da parceria.
16.1.5 Assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execução do objeto da
parceria, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

16.1.6 Divulgar as informações referentes ao objeto da parceria nos termos da legislação
e orientar a OSC sobre como fazê-lo, mediante procedimentos definidos conforme
seu juízo de conveniência e oportunidade.
16.1.7 Apreciar as solicitações apresentadas pela OSC durante a vigência e execução da
parceria.
16.1.8 Condicionar a liberação das parcelas à apresentação da prestação de contas
parcial conforme execução prevista no cronograma de execução, plano de trabalho
e Projeto.
16.1.9 Orientar a OSC quanto à prestação de contas.
16.1.10

Analisar as prestações de contas parcial e final.

16.1.11
Aplicar sanções, instaurar tomada de contas especial e promover rescisão
unilateral da parceria
16.2 São obrigações da OSC:
16.2.1 Apresentação de Carta de Compromisso e/ou Declaração firmada entre a OSC e
profissional Responsável Técnico, com capacidade técnica-profissional na
execução de serviços de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior aos
previstos no projeto executivo, que comprove experiência em serviços compatíveis
ao objeto da parceria, conforme anotação em acervo técnico e atestado/certidão de
boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA e/ou Conselho
Profissional competente.
a) No caso de alteração/substituição do Responsável Técnico, a OSC deverá
comunicar à Comissão de Monitoramento e Avaliação no prazo de 30 (trinta)
dias antes de sua ocorrência, garantido igual ou superior qualificação
experiência/qualificação técnica conforme anotação em acervo técnico e
atestado/certidão de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no
CREA.
16.2.2 Cumprir com a contrapartida acordada entre as partes com base no plano de
trabalho, autorizado e homologado pelo Secretário da SINFRA, para consecução
do objeto da parceria.

16.2.3 Responsabilizar-se pela comprovação de experiência, capacidade operacional e
técnica-profissional de todos os profissionais contratados pela OSC para
consecução do objeto da parceria.
16.2.4 Responsabilizar-se pela aquisição e/ou contratação de todos os equipamentos e
equipe mínima, considerados essenciais para a execução do objeto da parceria,
dentro do cronograma estabelecido e de acordo com o plano de trabalho e Projeto
Executivo.
16.2.5 Executar os serviços descritos e caracterizados no plano de trabalho cumprindo as
metas a serem atingidas, nos prazos previstos, conforme os termos e anexos do
Edital parte integrante da parceria, em consonância com as demais cláusulas e
condições estabelecidas no Termo de Colaboração.

16.2.6 Providenciar em parceria com o Poder Público e responsabilizar-se pela emissão
e/ou transferência de titularidade e renovação da licença ambiental de Instalação
da obra.
16.2.7 Responsabilizar-se pela emissão e renovação da Licença de Operação Provisória
de Canteiro de Obras, Licença de Operação Provisória de Jazida/Usina de Asfalto,
Outorga d’ uso da água/ Cadastro de captação insignificante e autorização para
desmate (em casos de supressão de vegetação previstos no Plano de Exploração
Florestal - PEF), somente caso haja a utilização dos recursos naturais ou exercício
de atividade potencialmente poluidora.
16.2.8 Encaminhar a SINFRA cópia das licenças ambientais e os Protocolos de
atendimento as condicionantes da licença de Instalação da obra protocolizadas
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.
16.2.9 Realizar o monitoramento ambiental da obra atendendo aos programas e subprogramas previstos nas licenças ambientais e cumprindo todas as condicionantes
das licenças ambientais, bem como, atendimento a quaisquer exigências do órgão
licenciador.
16.2.10 Responsabilizar-se pela mitigação dos impactos sobre a fauna e flora e passivos
ambientais.
16.2.11 Responsabilizar-se pela destinação da madeira suprimida, bem como a realização
da Reposição Florestal,
sendo informado ao Sistema de Cadastro de
Consumidores de Produtos Florestais – CC SEMA a destinação desse material
lenhoso.
16.2.12 Responsabilizar-se pela solicitação de baixa da Outorga d’ uso da água, baixa da
Jazida, execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD e
solicitação de desmobilização de canteiro junto a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente após a utilização do recurso.
16.2.13
Prestar contas dos recursos repassados pela SINFRA, bem como de sua
contrapartida.
16.2.14
Garantir a consecução do objeto da parceria, bem como a contrapartida não
financeira.
16.2.15
Comunicar à Comissão de Monitoramento e Avaliação todas as aquisições
de bens móveis que forem realizadas, no prazo de 90 (noventa) dias após sua
ocorrência.

16.2.16

Transferir e repassar para que, sejam incorporados ao patrimônio da SINFRA a
titularidade dos bens, produtos e direitos, em razão da execução da parceria
que tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos
repassados pela concedente.

16.2.17
Entregar ao Estado de Mato Grosso para que sejam incorporadas ao seu
patrimônio, as doações e legados eventualmente recebidos em decorrência do
Termo de Colaboração.
16.2.18
Disponibilizar ao Estado de Mato Grosso, para que sejam revertidos ao seu
patrimônio, na hipótese de extinção da entidade e/ou de rescisão contratual, os
bens permitidos ao uso, bem como o saldo de qualquer dos recursos financeiros
recebidos em decorrência do Termo de Colaboração.
16.2.19
Manter, durante a vigência do Termo de Colaboração, em compatibilidade
com as obrigações a serem assumidas e com as exigências do Edital de
Chamamento Público e seus Anexos, todas as condições de habilitação e
qualificação por ele exigido.
16.2.20
Manter em perfeitas condições de uso e conservação os equipamentos e
instrumentos necessários, postos a disposição para a realização dos serviços
contratados.
16.2.21
Manter em local visível ao público em geral, placa indicativa do endereço e
telefone em que os usuários (ou consumidores) possam apresentar as
reclamações/sugestões relativas aos serviços prestados.
16.2.22
Publicar no Diário Oficial do Estado e/ou sítio oficial da OSC o balanço
anual, bem como as demais prestações de contas.
16.2.23
Fornecer prontamente todas as informações e esclarecimentos porventura
solicitados pela SINFRA, por intermédio da Comissão de Monitoramento e
Avaliação, relativamente às atividades, operações, contratos, documentos e
registros contábeis referentes ao Termo de Colaboração.
16.2.24
Em todo material de publicidade fazer constar, obrigatoriamente, no espaço
“Realização”, a logomarca da SINFRA como realizadora da ação.
16.2.25
Em todo material veiculado através da internet, inclusive mídias sociais,
deverá constar o nome da SINFRA como realizadora da ação.

16.2.26
Subsidiar a assessoria de comunicação da SINFRA com material jornalístico
produzido para cada ação da OSC parceira de modo a manter o devido
alinhamento entre os setores de comunicação.
16.2.27
Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos
serviços contratados, na forma do que dispõe a legislação em vigor, o Edital de
Chamamento Público e o Termo de Colaboração.
16.2.28
Arcar com todas as despesas para a plena execução do objeto pactuado;
conforme previsto no Plano de Trabalho.
16.2.29
Recrutar e contratar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade
profissionais, especialistas e técnicos necessários para execução dos serviços,
cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, observando os limites e critérios legais para a
despesa com a remuneração e vantagem de qualquer natureza dos empregados,
bem como despesas, quando necessárias, de viagens para execução das
atividades de sua responsabilidade, observando a legislação vigente, sem qualquer
ônus adicional ao Estado de Mato Grosso.
16.2.30
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem
vítimas os seus empregados na prestação dos serviços ou em conexão com eles,
inclusive por danos causados a terceiros.
16.2.31
Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução do Termo de Colaboração.
16.2.32
Observar o fiel cumprimento de todas as leis federais, estaduais e
municipais vigentes, ou que venham a entrar em vigor, relacionadas à execução
dos serviços delegados.
16.2.33
Assumir o ônus decorrente de ações judiciais provenientes de danos
causados pela má execução do Termo de Colaboração que possam vir a ser
imputados por terceiros, suportando, inclusive, os prejuízos decorrentes da ação ou
omissão.
16.2.34
Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou
moral, decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa (negligência, imperícia
ou imprudência) de seus agentes, causado ao Estado de Mato Grosso, aos
usuários (ou consumidores) dos serviços ou a terceiros, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais.

16.2.35
Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou
culposa (negligência, imperícia ou imprudência) aos bens/serviços que constituem
patrimônio do Estado de Mato Grosso.
16.2.36
Atender aos usuários (ou consumidores) dos serviços com dignidade e
respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na
prestação dos serviços e observando-se a legislação especial de proteção aos
idosos, a criança, ao adolescente e ao portador de deficiência.
16.2.37
Levantar e implantar gestão e controle administrativos de: recursos
financeiros, humanos, e patrimonial.
16.2.38
Levantar, anualmente, os bens adquiridos, produzidos, construídos ou
transformados com recursos da parceria, em conjunto com o Setor de Patrimônio
da SINFRA.
16.2.39
Manter o equilíbrio econômico-financeiro da instituição, a fim de garantir a
qualidade, continuidade e a expansão das atividades.
16.2.40
Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos
causarem ao patrimônio e/ou à imagem do Estado de Mato Grosso, em razão da
execução do objeto do Termo de Colaboraçã.
16.2.41
Cumprir rigorosamente todas as programações e prazos de atividades
compreendidas no Plano de Trabalho, Projeto Executivo e Termo de Colaboração
a ser firmado entre as partes.
16.2.42
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Governo do
Estado de Mato Grosso.
16.2.43
Fica estabelecido que os projetos, especificações e toda a documentação
relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e descrito em outro será considerado especificado
e válido.
16.2.44
Instalar e manter no canteiro de obras, e sem ônus para a SINFRA, um
escritório com área compatível, além dos meios necessários ao exercício do
monitoramento e avaliação e das medições dos serviços por parte dos técnicos
SINFRA.

16.2.45
Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA e Governo do Estado de Mato Grosso, as quais
deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos
serviços.
16.2.46
Realizar a sinalização das obras em estrita obediência ao Manual de
Sinalização de Obras e Emergência da SINFRA, com o emprego de cones e outros
dispositivos refletivos para garantir segurança ao tráfego no período noturno e/ou
durante execução das atividades e/ou serviços e/ou obras essenciais a execução
do objeto da parceria, de acordo com a Proposta de Plano de Trabalho e projeto
executivo.
16.2.47
Providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisórios a comerciantes,
e moradores da região, rotas alternativas, desvios de tráfego de veículos,
passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de níveis, executando
sinalização e dispositivos de proteção necessários, de forma a garantir a
segurança dos usuários.
16.2.48
Reforçar a sinalização refletiva quando houver desníveis superiores a 5 cm
junto ao bordo da pista em virtude de atividades de alargamento/terraplenagem.
16.2.49
Providenciar e responsabilizar-se pela sinalização de no mínimo 02 (dois)
painéis de mensagem variáveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou pelos técnicos da SINFRA.
16.2.50
Providenciar, sem ônus para a SINFRA, EPIs e/ou roupas adequadas aos
serviços e outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a
sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas normas do DNIT.
16.2.51
Realizar a manutenção do trecho das rodovias não pavimentadas para
garantir a trafegabilidade da via durante a vigência da Parceria, inclusive com
eliminação de pontos críticos, implantação de placas de sinalização informativas e
limpeza da faixa de domínio. Por pista trafegável entende-se, em condições
climáticas regulares, a ausência de borrachudos (excesso de finos), valetas
transversais, atoleiros e segmentos escorregadios, e a existência de dispositivos
de drenagem, placas de sinalização e de faixas de domínio limpas.
16.2.52
Responsabilizar-se pela produção e/ou aquisição dos materiais e respectivo
transporte.
16.2.53
Manter no canteiro de obras a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
e o Diário de Obras.

16.2.54
Elaborar, ao final da obra, o relatório Final da Obra, inclusive o Projeto “As
Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Básicas para Elaboração de
Estudos e Projetos Rodoviários – Instruções para Apresentação de relatórios e em
conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
16.2.55
Respeitar e fazer cumprir, as diretrizes sobre prevenção e combate à fraude
e à corrupção, de acordo com a Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013,
que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.
Conforme definidas, as práticas abaixo são referidas como “Fraude e Corrupção”:
a) Configura "prática corrupta" oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor para influenciar de maneira imprópria as ações de outra parte.
b) Configura "prática fraudulenta" qualquer ato ou omissão, inclusive falsidade ideológica,
que venha, de forma consciente ou imprudente, a induzir ou tentar induzir uma parte
ao erro, a fim de obter benefício financeiro ou de outra natureza ou de se furtar a uma
obrigação.
c) É "prática de conluio" algo arranjado entre duas ou mais partes com a intenção de
lograr um objetivo impróprio, inclusive influenciar de maneira imprópria os atos de
outra parte.
d) É "prática coercitiva" causar ou ameaçar causar, direta ou indiretamente, dano ou
prejuízo a qualquer uma das partes ou a bem a ela pertencente, com a intenção de
influenciar de maneira imprópria os atos dessa parte.
e) É "prática obstrutiva"
i. destruir, adulterar, alterar ou ocultar deliberadamente evidências materiais
necessárias para investigação ou fazer declarações falsas aos investigadores a
fim de obstar materialmente uma investigação pelo Administração Pública sobre
alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou de conluio; e/ou
ameaçar assediar ou intimidar qualquer das partes para impedi-la de divulgar
seu conhecimento de fatos importantes para a investigação bem como de dar
prosseguimento à investigação, ou
ii. cometer atos destinados a impedir fisicamente o exercício dos direitos
contratuais da SINFRA em matéria de auditoria ou acesso à informação.

17 DA ASSUNÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
17.1 Nas hipóteses de inexecução por culpa exclusiva da OSC PARCEIRA, a SINFRA
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de execução do objeto
previsto no plano de trabalho, por ato próprio e independente de autorização judicial,
a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas:
a) retomar os bens públicos em poder da OSC PARCEIRA, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser

considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC PARCEIRA até o
momento em que a SINFRA assumiu essas responsabilidades;
c) no caso de transferência da responsabilidade pela execução do restante do objeto da
parceria, a SINFRA, deverá convocar OSC PARCEIRA participante do chamamento
público realizado, desde que atendida a ordem de classificação e mantidas as
mesmas condições do instrumento anterior.
d) Na impossibilidade justificada da convocação de que trata a alínea “c” do subitem
15.1. ou na ausência de interesse das OSCs convocadas, a SINFRA assumirá
diretamente a execução do objeto, podendo realizar novo chamamento público.

18 DAS SANÇÕES E PENALIDADES
18.1 A SINFRA poderá aplicar penalidades e/ou sanções a OSC pelo não cumprimento
de suas responsabilidades referente execução da parceria em desacordo com o
Plano de Trabalho, Projeto Executivo e as normas legais, acarretando na aplicação
das seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Suspensão dos repasses;
c) Suspensão temporária de participar em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera do governo da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 anos;
d) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no caso de aplicação da
penalidade de “Advertência”.

18.2 Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente fundamentada e
concedida direito de ampla defesa e contraditório.
18.3 A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada quando
verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade mais
severa.
18.4 A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que verificada
fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da parceria, quando
não se justificar imposição da penalidade mais severa, considerando a natureza e a
gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os danos.

18.5 As sanções são de competência exclusiva do Secretário de Estado de Infraestrutura
e Logística, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de aplicação da penalidade.
18.6 Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à
execução da parceria.
18.7 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à
apuração da infração.
18.8 As notificações e intimações serão encaminhadas à OSC preferencialmente via
correspondência com registro de recebimento (AR), sem prejuízo de outras formas
de comunicação, assegurando-se a ciência do interessado para fins de exercício do
direito de contraditório e ampla defesa.
18.9 Salvo motivo de força maior, plenamente justificado, a contratação poderá ser
cancelada, a juízo da Administração Pública.
18.10 A imposição das sanções previstas será proporcional à gravidade do fato que a
motivar, consideradas as circunstâncias objetivas do caso, e dela será notificada a
proponente.
18.11 As sanções mencionadas no item anterior poderão ser acumuladas.
18.12 Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de
inidoneidade, o impedimento da OSC deverá ser lançado no SIGPAR e no Sistema
Integrado de Gestão Governamental - SIGGON.
18.13 A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja providenciada a reabilitação perante a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devendo ser concedida quando houver ressarcimento
dos danos, desde que decorrido o prazo de dois anos.

19 PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO

19.1 A OSC deverá respeitar e fazer cumprir, as diretrizes sobre prevenção e combate à
fraude e à corrupção, de acordo com a Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de
2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira. Conforme definidas, as práticas abaixo são referidas como “Fraude e
Corrupção”:
a) Configura "prática corrupta" oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer coisa de valor para influenciar de maneira imprópria as ações de outra parte.
b) Configura "prática fraudulenta" qualquer ato ou omissão, inclusive falsidade
ideológica, que venha, de forma consciente ou imprudente, a induzir ou tentar induzir
uma parte ao erro, a fim de obter benefício financeiro ou de outra natureza ou de se
furtar a uma obrigação.
c) É "prática de conluio" algo arranjado entre duas ou mais partes com a intenção de
lograr um objetivo impróprio, inclusive influenciar de maneira imprópria os atos de
outra parte.
d) É "prática coercitiva" causar ou ameaçar causar, direta ou indiretamente, dano ou
prejuízo a qualquer uma das partes ou a bem a ela pertencente, com a intenção de
influenciar de maneira imprópria os atos dessa parte.
e) É "prática obstrutiva"
i. destruir, adulterar, alterar ou ocultar deliberadamente evidências materiais
necessárias para investigação ou fazer declarações falsas aos investigadores a
fim de obstar materialmente uma investigação pelo Administração Pública sobre
alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou de conluio; e/ou
ameaçar assediar ou intimidar qualquer das partes para impedi-la de divulgar
seu conhecimento de fatos importantes para a investigação bem como de dar
prosseguimento à investigação, ou
ii. cometer atos destinados a impedir fisicamente o exercício dos direitos
contratuais da SINFRA em matéria de auditoria ou acesso à informação.

19.2 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).
20 DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
20.1 O Termo de Colaboração celebrado e formalizado entre a SINFRA e a OSC terá o
seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado.
20.2 A SINFRA deverá divulgar em seu sítio eletrônico ou no SIGPAR:
a) a parceria celebrada, com indicação dos seus planos de trabalho; e
b) os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos nas
parcerias.

20.3 A OSC deverá divulgar na internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos
estabelecimentos em que exerça suas ações, a parceria celebrada.
20.4 A divulgação da parceria deverá ser mantida pela SINFRA e pela OSC até 180
(cento e oitenta) dias após o término de vigência do termo de colaboração, incluídas,
no mínimo, as seguintes informações:
a) data de assinatura, identificação do instrumento e do órgão da administração pública
responsável;
b) nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no CNPJ;
c) descrição do objeto da parceria;
d) valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
e) situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para
a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o
resultado conclusivo; e
f) valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e paga
com recursos da parceria, com indicação das funções que seus integrantes
desempenham e do valor previsto para o respectivo exercício.

20.5 A divulgação de publicidade desenvolvida pela OSC no âmbito da parceria deverá
observar as diretrizes e orientações constantes de documentos oficiais elaborados
pelo Governo do Estado de Mato Grosso
21 DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 A SINFRA poderá revogar o presente Chamamento Público, no todo ou em parte,
por conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente,
devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.
21.2 A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à
indenização.
21.3 A OSC ou seu dirigente não poderão alegar, futuramente, que não a conhece a
legislação vigente, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções
cabíveis.
21.4 A OSC deverá proceder à verificação minuciosa de todos os elementos técnicos e
documentais fornecidos e exigidos neste edital e declarar de conhecimento do inteiro
teor do edital e seus anexos e das legislações presentes no preâmbulo e seus
anexos e as legislações presentes no preâmbulo deste edital.
21.5 Os prazos previstos neste edital serão contados excluindo o dia do início e incluindo
o dia do vencimento.

21.6 A documentação completa com o inteiro teor deste edital e seus respectivos anexos
estará disponível no sítio www.sinfra.mt.gov.br .
21.7 Todos os custos decorrentes da elaboração e participação neste edital serão de
inteira responsabilidade das OSCs interessadas, não cabendo nenhuma
remuneração, apoio ou indenização pela aquisição ou contratação de elementos
necessários à organização ou apresentação da documentação, tampouco quaisquer
despesas correlatas à participação no Chamamento Público de que trata este Edital.
21.8 A participação da OSC neste chamamento público implica na sua aceitação integral
e irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos deste Edital, que passarão
a integrar o Termo de Colaboração, com lastro na legislação referida no preâmbulo
do Edital, bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas
técnicas aplicáveis, não sendo aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações de seu
desconhecimento em qualquer fase do processo de chamamento público e
execução do referido Termo.
21.9 A homologação do resultado definidito da seleção não gera direito à celebração da
parceria, obrigando a SINFRA apenas respeitar o resultado definitivo de
classificação caso celebre a parceria.
21.10 Informações, dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser solicitados na sede da
SINFRA, localizada no Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda “Nico Baracat”,
térreo, sito à Av. Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N - Centro Político
Administrativo, CEP 78048-250, Cuiabá/MT, fone (65) (65) 3613-0555/0556, no
horário de expediente vigente das 07h30 às 13h e 14h às 17h (horário de Mato
Grosso),
fone
(65)
(65)
3613-0555/0556
ou
através
do
e-mail
parcerias@sinfra.mt.gov.br de acordo com cronograma previsto neste edital.
21.11 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste
Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de
10 dias da data-limite para envio da Proposta de Plano de Trabalho.
21.12 Impugnações, denúncias ou recursos deverão ser protocolados na sede da
SINFRA no horário de expediente vigente, com identificação e contatos do
requerente (nome completo, CPF, RG, endereço residencial, telefone e e-mail), de
acordo com cronograma contido neste edital.

21.13 Decorrido o prazo para solicitação de esclarecimentos, recursos e/ou impugnação,
não serão mais aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de fatos, partes
ou detalhes, como justificativa para o impedimento do encaminhamento normal
deste processo de seleção ou para o não cumprimento dos termos previstos na
presente seleção.
21.14 É de total responsabilidade da OSC proponente acompanhar todos os trâmites e
publicações dos resultados segundo cronograma de seleção.
21.15 Fica estalecido que integram o presente edital, os seus anexos como nele
estivesse transcorridos, os Projetos Executivos aprovados pela SINFRA, e as
especificações e toda a documentação relativa à execução do objeto deste edital,
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e descrito em outro será considerado especificado e válido.

Cuiabá, 26 de setembro de 2019.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

ANEXO I
MODELO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA
À Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado e Mato Grosso
Sr (a). Secretário (a),

Eu, ______________(Nome do representante)__________, representante legal
da
__________(nome
da
OSC)
_________,
localizada
no
endereço
__________________(endereço da sede da OSC)___________________, inscrita no
CNPJ nº __________________, venho solicitar sua
inscrição EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA, nos termos da Lei
Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Estadual nº 10.861, de 25 março de 2019 e
do Decreto Estadual nº 167, de 11 de julho de 2019.

Cuiabá, (dia) de (mês) de 2019.

______________________________________
Nome do Representante Legal – CPF

ANEXO II
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA
FORMULÁRIO PADRÃO PARA INSCRIÇÃO DA OSC
I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
1.1 Dados da OSC CELEBRANTE
Nome:
CNPJ:
CEP:
Endereço:
Bairro:
Nº:
Município:
UF:
Telefones:
Celular:
E-mail institucional:
1.2 Identificação do Responsável Legal
Nome:
CPF:
Endereço:
Bairro:
Município:
Telefones:
E-mail:

RG:
Nº:
CEP:
UF:
Celular:

1.3 Identificação do Responsável Técnico pela execução
Nome:
CPF:
RG:
Registro
CREA
Endereço:
Bairro:
Município:
Telefones:
E-mail:

Nº:
CEP:

UF:
Celular:

1.4 Dados da OSC EXECUTANTE (prevista para os casos de atuação em rede com
uma ou mais organizações da sociedade civil executantes)
1.4.1 Dados da OSC EXECUTANTE
Nome:
CNPJ:
CEP:
Endereço:
Bairro:
Nº:
Município:
UF:
Telefones:
Celular:
E-mail institucional:
1.4.2 Identificação do Responsável Legal
Nome:
CPF:
Endereço:
Bairro:
Município:
Telefones:
E-mail:

RG:
Nº:
CEP:
UF:
Celular:

*OBSERVAÇÃO: Repetir os quadros 1.4.1 e 1.4.2 para todas as OSCs executantes.

ANEXO III
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA
PLANO DE TRABALHO
I. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA
1.1 Dados do Serviço (conforme Tipificação dos trechos)
Objetivos: [ ] Obras de implantação e pavimentação
SREs:
Extensão em KM: 37,611
Rodovia: MT-240
Início do trecho: Entrada MT-240
Final do trecho: MT-358 Santo Afonso
Tipo de cobertura: [ ] Pavimentada (PAV) [X] Não Pavimentada (NPAV)
Município: Tangará da Serra; Santo Afonso
UF: MT
1.2 Descrição do objeto da parceria
A presente Proposta de Plano de Trabalho tem fundamento legal na Lei Estadual nº
13.019/2014, Lei Estadual nº 10.861/2019 e no Decreto Estadual nº 167/2019, e tem por
objetivo a união de esforços para celebração de Termo de Colaboração entre a
SINFRA/MT e a OSC (nome da OSC), visando a EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E
PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240, TRECHO: ENTR. MT-240/MT-358 – SANTO
AFONSO, COM EXTENSÃO DE 37,61 KM, conforme Projeto Executivo aprovado pela
SINFRA, nos trechos descritos, de competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele
delegados, COM FORNECIMENTO PELAS OSCs DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA,
FERRAMENTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, OBRAS E/OU INVESTIMENTOS.

1.3 Descrição da realidade objeto da parceria e justificativa da Proposta de Plano de
Trabalho. (art. 33, inc. I do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)
A OSC deverá realizar a descrição detalhada da realidade que será objeto da parceria
abordando os impactos econômicos e sociais das ações a serem desenvolvidas.
A OSC poderá incluir relatos, entrevistas e fotos atuais para justificar os impactos

econômicos e sociais das ações a serem desenvolvidas.
A Comissão de Seleção em suas análises e avaliações das propostas de contrapartida e
viabilidade necessária à execução do objeto, poderá utilizar de: indicadores sociais, e/ou
indicadores econômicos, e/ou capacidade financeira do Estado, e/ou capacidade
financeira da OSC, e/ou Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, não
havendo limites mínimos e máximos para tais aferições. Tal avaliação deverá ser
homologada pelo Secretário da SINFRA antes da celebração do Termo de Colaboração.

1.4 Relação da equipe mínima considerada essencial para a execução do objeto.
(art. 33, inc. X do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)
Nº de
ordem
01
02
03
04
05

FUNÇÃO
Engenheiro
Civil
Assessoria
contábil
ou
contador
Assessoria
jurídica
Limpeza
Outros
(especificar)
TOTAL

QUANTIDADE

SALÁRIO

ENCARGOS
SOCIAIS E
TRABALHISTAS

BENEFÍCIOS

00

0,00

0,00

0,00

00

0,00

0,00

0,00

00

0,00

0,00

0,00

00

0,00

0,00

0,00

00

0,00

0,00

0,00

00

0,00

0,00

0,00

*OBSERVAÇÃO: Incluir quantas linhas forem necessárias para toda equipe
envolvida no cumprimento do objeto da proposta.
1.5 Relação dos equipamentos mínimos essenciais para a execução do objeto. (art.
33, inc. XI do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)
Nº

EQUIPAMENTO

QUANTIDADE

PRÓPRIO ou
LOCAÇÃO

VALOR

Desembolso

Contrapartida

SINFRA

OSC

01
02
03
04
05
06

*OBSERVAÇÃO: Incluir quantas linhas forem necessárias para todo equipamento
mínimo, suficiente e necessário para o cumprimento do objeto da proposta.
1.5 Descrição das instalações para o desenvolvimento e execução do objeto e
cumprimento das metas. (art. 33, inc. XI do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)
A OSC deverá realizar a descrição detalhada das instalações para o desenvolvimento e execução do
objeto da parceria e cumprimento das metas.

A OSC poderá incluir contratos de locação, contrato de posse, termos de cedência e fotos atuais para
justificar demonstrar a disponibilidade das instalações.

QUADRO DE METAS, ETAPAS E FASES
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240, TRECHO: ENTR. MT-240/MT-358 – SANTO AFONSO, COM EXTENSÃO DE
37,61 KM
QUADRO DE METAS, ETAPAS E FASE
(art. 33, inc. III do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)
Nº
ORDEM

ESPECIFICAÇÃO

META

1

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SEÇÃO TIPO C NOS TERMOS
DA PORTARIA Nº 113/2019

ETAPAS

1.1

FASES

1.1.1

ETAPAS

1.2

FASES

1.2.1

ETAPAS

1.3

FASES

1.3.1

ETAPAS

1.4

FASES

1.4.1

Implantação e pavimentação asfáltica
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação. Aquisição de material
betuminoso. Transporte de pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização. Recuperação ambiental. Obras complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação. Aquisição de material
betuminoso. Transporte de pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização. Recuperação ambiental. Obras complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação. Aquisição de material
betuminoso. Transporte de pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização. Recuperação ambiental. Obras complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação. Aquisição de material
betuminoso. Transporte de pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização. Recuperação ambiental. Obras complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO EXECUTIVO.

UNIDADE
Unidade
Quantidade
Km

37,611

Km

5,0

Km

5,0

Km

5,0

Km

5,0

PRAZO DE
EXECUÇÃO
Inserir o prazo
de acordo com
o Projeto
Executivo

ETAPAS

1.5

FASES

1.5.1

ETAPAS

1.6

FASES

1.5.1

ETAPAS

1.7

FASES

1.6.1

META
ETAPAS

2
2.1
2.1.1
2.1.2

FASES

2.1.3
2.1.4
3
3.1
META
ETAPAS
FASES

3.1.1
3.1.2

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação. Aquisição de material
betuminoso. Transporte de pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização. Recuperação ambiental. Obras complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação. Aquisição de material
betuminoso. Transporte de pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização. Recuperação ambiental. Obras complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação. Aquisição de material
betuminoso. Transporte de pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização. Recuperação ambiental. Obras complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO EXECUTIVO.
PROGRAMA DE GESTÃO
Gestão administrativa, econômica e financeira
Execução de rotinas e obrigações contratuais
Execução de gestão de recursos humanos: pagamento de salários
Execução de gestão de recursos humanos: pagamento de tributos, encargos sociais e
trabalhistas
Execução de gestão de recursos humanos: pagamento de benefícios
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
Implantação de estratégias de comunicação e desenvolvimento institucional
Desenvolvimento e execução de estratégias de comunicação, uso de diferentes
mídias, relacionamento com a imprensa, publicação de matérias de divulgação
diversa, placas indicativas do empreendimento
Divulgação e publicidade na internet e em locais visíveis de sua (s) sede (s) e nos
estabelecimentos em que exerça suas ações, a informações sobre a parceria
celebrada

Km

5,0

Km

5,0

Km

7,611

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240, TRECHO: ENTR. MT-240/MT-358 – SANTO AFONSO, COM EXTENSÃO DE
37,61 KM
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO
(art. 33, inc. III e VIII do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)
Nº
ORDEM

ESPECIFICAÇÃO

META

1

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

ETAPAS

1.1

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO PROJETO EXECUTIVO.

FASES

1.1.1

ETAPAS

1.2

FASES

1.2.1

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.

UNIDADE

PRAZO DE EXECUÇÃO

Unidade

Quantidade

Km

37,611

Km

Início

Término

mês/2019

mês/2020

ICM %

100%

mês/ano

mês/ano

5,0
ICM = 100%

Km

5,0
mês/ano

mês/ano

PRAZO DE
EXECUÇÃO
TOTAL
00 meses
e 00 dias

ETAPAS

FASES

ETAPAS

FASES

ETAPAS

FASES

1.3

1.3.1

1.4

1.4.1

1.5

1.5.1

ETAPAS

1.6

FASES

1.5.1

Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO PROJETO EXECUTIVO.
Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras

ICM = 100%

Km

5,0

mês/ano

mês/ano

ICM = 100%

mês/ano
Km

mês/ano

5,0
ICM = 100%

mês/ano
Km

mês/ano

5,0
ICM = 100%

Km

5,0
mês/ano

mês/ano

complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO PROJETO EXECUTIVO.
ETAPAS

FASES

META
ETAPAS

1.7

1.6.1

2
2.1
2.1.1
2.1.2

FASES

2.1.3
2.1.4

META

3

ETAPAS

3.1

FASES

3.1.1

3.1.2

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO PROJETO EXECUTIVO.
PROGRAMA DE GESTÃO
Gestão administrativa, econômica e financeira
Execução de rotinas e obrigações contratuais
Execução de gestão de recursos humanos: pagamento
de salários
Execução de gestão de recursos humanos: pagamento
de tributos, encargos sociais e trabalhistas
Execução de gestão de recursos humanos: pagamento
de benefícios
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
Implantação de estratégias de comunicação e
desenvolvimento institucional
Desenvolvimento e execução de estratégias de
comunicação, uso de diferentes mídias, relacionamento
com a imprensa, publicação de matérias de divulgação
diversa, placas indicativas do empreendimento
Divulgação e publicidade na internet e em locais
visíveis de sua (s) sede (s) e nos estabelecimentos em
que exerça suas ações, a informações sobre a parceria
celebrada

ICM = ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DA META

ICM = 100%

mês/ano
Km

mês/ano

7,611
ICM = 100%

mês/ano
Unidade

mês/ano

01
ICM = 100%

mês/ano
Unidade

mês/ano

01
ICM = 100%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240, TRECHO: ENTR. MT-240/MT-358 – SANTO AFONSO, COM EXTENSÃO DE
37,61 KM
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
(art. 33, inc. IX do Decreto Nº 167 de 11/07/2019)
UNIDADE

Nº
ORDEM

ESPECIFICAÇÃO

META

1

ETAPAS

1.1

FASES

1.1.1

Unidade

Quantidade

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Km

37,611

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras

Km

5,0

CONCEDENTE
SINFRA

VALOR
PROPONENTE
OSC

0,00

0,00

%

%

TOTAL
0,00
0,00

0,00

0,00

complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO
PROJETO EXECUTIVO.
ETAPAS

FASES

ETAPAS

FASES

1.2

1.2.1

1.3

1.3.1

ETAPAS

1.4

FASES

1.4.1

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO
PROJETO EXECUTIVO.

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO
PROJETO EXECUTIVO.

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras

Km

Km

%

%

0,00

0,00

5,0

0,00
%

%

0,00

0,00

5,0

0,00
%

Km

%

5,0

0,00
0,00

0,00

complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO
PROJETO EXECUTIVO.
ETAPAS

FASES

ETAPAS

FASES

1.5

1.5.1

1.6

1.5.1

ETAPAS

1.7

FASES

1.6.1

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO
PROJETO EXECUTIVO.

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras
complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO
PROJETO EXECUTIVO.

Implantação e pavimentação
Serviços preliminares. Terraplanagem. Pavimentação.
Aquisição de material betuminoso. Transporte de
pavimentação. Drenagem. Transporte de drenagem.
Sinalização.
Recuperação
ambiental.
Obras

Km

Km

%

%

0,00

0,00

5,0

0,00
%

%

0,00

0,00

5,0

0,00
%

Km

%

7,611

0,00
0,00

0,00

complementares.
DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO
PROJETO EXECUTIVO.
META
ETAPAS
FASES

2.1.2

PROGRAMA DE GESTÃO
Gestão administrativa, econômica e financeira
Execução de rotinas e obrigações contratuais
Execução de gestão de recursos humanos: pagamento
de salários

2.1.3

Execução de gestão de recursos humanos: pagamento
de tributos, encargos sociais e trabalhistas

2.1.4

Execução de gestão de recursos humanos: pagamento
de benefícios

2
2.1
2.1.1

META

3

ETAPAS

3.1

FASES

3.1.1

3.1.2

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
Implantação de estratégias de comunicação e
desenvolvimento institucional
Desenvolvimento e uso de diferentes mídias,
relacionamento com a imprensa, publicação de matérias
de divulgação diversa, placas indicativas do
empreendimento
Divulgação e publicidade na internet e em locais visíveis
de sua (s) sede (s) e nos estabelecimentos em que
exerça suas ações, a informações sobre a parceria
celebrada

%

%

Unidade

01

Não se aplica

Não se aplica

Não se
aplica

Unidade

01

0,00
%

0,00
%

0,00

Unidade

01

0,00

0,00

%

%

Unidade

01

0,00
%

0,00
%

0,00

Unidade

01

Não se aplica

Não se aplica

0,00

Unidade

01

0,00

0,00

0,00

Unidade

01

0,00

0,00

0,00

0,00

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA E SEUS ANEXOS E AS
LEGISLAÇÕES PRESENTES NO PREÂMBULO DESTE EDITAL
Pela presente DECLARAÇÃO torno público para o fim que se especifica, que
conheço o inteiro
teor do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
N°001/2019/SINFRA e seus anexos e as legislações constantes no preâmbulo deste
edital para SELEÇÃO de Organizações da Sociedade Civil (OSC) de natureza
privada, sem fins econômicos/lucrativos para firmar as parcerias estabelecidas nos
termos da Lei e nas demais legislações e normas correlatas e vigentes sobre a
matéria, a fim de que, preenchendo os requisitos necessários, em parceria com a
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA,
participarem da Formalização de Parcerias, através de TERMO DE
COLABORAÇÃO, para consecução de finalidade de interesse público e recíproco
que envolve a transferência de recursos financeiros, consiste na EXECUÇÃO DA
IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240, TRECHO: ENTR. MT240/MT-358 – SANTO AFONSO, COM EXTENSÃO DE 37,61 KM, conforme
Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de competência do
Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM FORNECIMENTO PELAS
OSCs DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, FERRAMENTAL E TODOS OS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,
OBRAS E/OU INVESTIMENTOS., que envolvam a transferência de recursos
financeiros, nos termos da Lei e demais legislações correlatas em regime de mútua
cooperação com a administração pública, que apresentarem a Proposta de Plano de
Trabalho de acordo com o objeto a ser pactuado.
Declaro também, que a Proposta de Plano de Trabalho tem a validade de 12 (12)
meses contados a partir da publicação da homologação do resultado final, obrigando
o Gestor da SINFRA a solicitar prorrogação da validade da Proposta de Plano de
Trabalho.
Declaro que conheço as leis e normas jurídicas que respaldam tal edital de
chamamento público, em especial a Lei Federal nº 13.019/2014, Lei Estadual nº
10.861/2019 e Decreto Estadual nº167/2019 e suas alterações.
Cuiabá, (dia) de (mês) de 2019.
______________________________________
Nome do Representante Legal – CPF

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA OSC

a)
b)

a)
b)

c)

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da
sociedade civil – OSC], que:

Não há no quadro de dirigentes abaixo
identificados:
membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública; ou
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente
vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente
informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no
instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público
(art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014);

Não contratará com recursos da parceria, para
prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Não serão remunerados, a qualquer título, com os
recursos repassados:
membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública;
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de
diretrizes orçamentárias; e
pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública
ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena
privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e
valores.

[Relação de nominal do corpo diretivo e/ou dirigentes da entidade e principais cargos,
com endereço, RG, CPF de cada um deles]
Cuiabá, (dia) de (mês) de 2019.
______________________________________
Nome do Representante Legal – CPF

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil
– OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art.
39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade:
1. Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no
território nacional;
2. Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
3. Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente
de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na
qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos
respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se
aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela
OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº
13.019, de 2014);
4. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da
Lei nº 13.019, de 2014;
5. Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração,
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da
administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para
participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e
entidades de todas as esferas de governo;
6. Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos; e
7. Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham
sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada
responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Cuiabá, (dia) de (mês) de 2019.
______________________________________

Nome do Representante Legal – CPF
ANEXO VII

MODELO DE PROCURAÇÃO

OUTORGANTE.........................................................................................................,
por
seu
representante
legal
.............................................................................. (nacionalidade, estado civil,
profissão) portador do Registro
de
Identidade N.º
..............................,
expedido
pela ............................................. devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o
N.º...............................,
residente
e
domiciliado
na
cidade
de
......................................, Estado de Mato Grosso, à Rua ..................................., N.º
............, na forma de seus estatutos, outorga
a:
(OUTORGADO)
.............................................................................................................................
......
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade N.º
........................, expedida pela ..................................., residente e domiciliado na
cidade
de ............................., Estado de Mato Grosso, à Rua
.........................................., N.º ................... PODERES para assinar em nome da
Outorgante o eventual Termo de Colaboração e demais documentos relativos à
execução
do
objeto
do
EDITAL
DE
CHAMAMENTO
PÚBLICO
N°001/2019/SINFRA, em......../......./........, publicado no D.O.E. do dia ......./...../.....,
podendo o dito procurador, no exercício do presente mandato, praticar todos os atos
necessários ao seu fiel cumprimento, obrigando-nos e aos nossos sucessores, pelo
que tudo dá por bom, firme e valioso.
Cuiabá, (dia) de (mês) de 2019.

(Assinatura do Outorgante com reconhecimento de firma)

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE POSSUI INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES
PARA CELEBRAR, EXECUTAR E PRESTAR CONTAS DO OBJETO EM CASO
DE CELEBRAÇÃO DE PARCERIA

Em atendimento ao disposto no artigo 33, inc. V, alínea C da Lei 13.019, de 31 de
julho de 2014, declaro, para os devidos fins, perante a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, que a (nome da Organização da
Sociedade Civil) possui instalações e condições materiais para celebrar, executar e
prestar contas do projeto cadastrado no SIGPAR/SINFRA, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, da legislação vigente.

Cuiabá, (dia) de (mês) de 2019.

______________________________________
Nome do Representante Legal – CPF

ANEXO IX
MODELO DE CARTA DE ACEITE
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA

Eu, (Nome), (Nacionalidade), (Estado Civil), portador da Cédula de Identidade
nº_______________e do CPF nº_______________, residente e domiciliado em
(Endereço completo), DECLARO ter pleno conhecimento deste edital e seus anexos
apresentado pela (Organização da Sociedade Civil), CNPJ _______________ com a
finalidade
de
inscrição
no EDITAL
DE
CHAMAMENTO
PÚBLICO
N°001/2019/SINFRA.
Na ocasião, DECLARO estar ciente e de acordo com minha atuação como
_______________ (citar a função/cargo, a ser exercida pela pessoa que assina a
carta, na execução do projeto), e que as informações e perfil apresentados são
verdadeiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa.

Cuiabá, (dia) de (mês) de 2019.

______________________________________
Nome do declarante – CPF

ANEXO X
MODELO DE ATESTADO/DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Em cumprimento ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°001/2019/SINFRA,
atesto que o responsável da pessoa jurídica da (nome da Organização da
Sociedade Civil) e o responsável técnico (nome do responsável técnico, CPF,
CREA, ART), tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza dos trabalhos, e sobre o local de execução dos serviços, assumindo total
responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futura, de pleitear por
fora do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira.
Cuiabá, (dia) de (mês) de 2019.
______________________________________
Nome do declarante – CPF
Responsável Legal da OSC

______________________________________
Nome do declarante – CPF
Responsável Técnico da OSC

______________________________________
Assinatura do Engenheiro da SINFRA

ANEXO XI

QUADRO DE QUANTITATIVOS DE CUSTOS

ANEXO XII

CURVA ABC

ANEXO XIII
MAPA GEORREFERENCIADO DA RODOVIA/TRECHOS CONFORME SISTEMA
RODOVIÁRIO ESTADUAL

FIGURA 01. Mapa Rodoviário de Mato Grosso

FIGURA 02. Mapa Rodoviário de Mato Grosso

FIGURA 03. Mapa Rodoviário de Mato Grosso
Fonte: MAPA RODOVIÁRIO DE MATO GROSSO. In: CENTRAL INFRA – Central
de Transparência, Inteligência e Inovação em Infraestrutura. Secretaria de Estado de

Infraestrutura
e
Logística
–
SINFRA,
2019.
Disponível
em:
http://sinfra.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6150f1d5f9054c6cb55479
3e918e7bdb# Acesso em: 29 agosto 2019

ANEXO XIV
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ___/SINFRA/2019
PROCESSO Nº 000/2019

TERMO
DE
COLABORAÇÃO
Nº
___/SINFRA/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA
E
LOGÍSTICA
E
A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SEM
FINS LUCRATIVOS [NOME DA OSC].
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES
CEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SINFRA
CNPJ Nº: 03.507.415/0022-79
Endereço: Rua Hélio Torquato da Silva, s/n - Centro Político Administrativo
CEP: 78.048-250, Cuiabá-MT
Contato: (65) 3613-0563
CELEBRANTE: NOME DA OSC
CNPJ Nº:
Endereço:
Contatos:
IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES
Pela SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA:
[nome do secretário], Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística , inscrito no
CPF nº [000.000.000-00], portador do RG nº [00.000.000-00] SSP/UF, residente e
domiciliado na Rua [MONOMONO], nº 000, bairro [MONOMONO], CEP 00000-000,
nomeado pelo Ato. 000/2019, publicado no D.O. de 00 de janeiro de 2019.
Pela [NOME DA OSC]:

................................................................................................. diretor/presidente da
OSC, inscrito no CPF nº [000.000.000-00], portador do RG nº [00.000.000-00]
SSP/UF, residente e domiciliado na Rua [MONOMONO], nº 000, bairro
[MONOMONO], CEP 00000-000.
LEGISLAÇÃO
O presente Termo de Colaboração se sujeita nos termos da lei e nas demais
legislações e normas correlatas e vigentes sobre a matéria:
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico
das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil,
em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em
termos de fomento ou em acordos de cooperação e define diretrizes para a política
de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil,
e alterações.
Lei nº 10.861/2019, de 25 de março de 2019 que institui o Programa de Parcerias
entre a Administração Pública e Organizações da Sociedade Civil para a operação,
e/ou manutenção, e/ou conservação, e/ou elaboração de projetos, e/ou realização
de obras e/ou investimentos nos sistemas rodoviário, aeroportuário e aquaviário de
competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, e alterações;
Decreto Estadual nº 167, de 11 de julho de 2019 que Regulamenta a Lei Estadual
nº 10.861, de 25 de março de 2019, para dispor sobre regras e procedimentos do
regime jurídico das parcerias celebradas entre a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística e as Organizações da Sociedade Civil no âmbito de
competência do Estado de Mato Grosso nos sistemas rodoviário, aeroportuário e
aquaviário, e alterações.
CHAMAMENTO PÚBLICO
Termos e condições fixadas no
001/2019/SINFRA-MT e seus anexos.
1

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Edital

de

Chamamento

Público

nº

1.1

O presente Termo de Colaboração tem por objeto a formalização de parceria
entre as partes, para consecução de finalidade de interesse público e recíproco
que envolve a transferência de recursos financeiros, consiste na EXECUÇÃO
DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-240, TRECHO:
ENTR. MT-240/MT-358 – SANTO AFONSO, COM EXTENSÃO DE 37,61 KM,
conforme Projeto Executivo aprovado pela SINFRA, nos trechos descritos, de
competência do Estado de Mato Grosso e/ou a ele delegados, COM
FORNECIMENTO, PELAS OSCs, DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA,
FERRAMENTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À
PERFEITA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, OBRAS E/OU INVESTIMENTOS.

1.2

A execução do objeto será regido de acordo com Projetos Executivos
aprovados pela SINFRA e conforme detalhamento contido no Plano de
Trabalho parte integrante deste instrumento, independente de transcrição e
subordinados pelos princípios estabelecidos nas:
a) Legislação, normas e regras federais e estaduais de segurança do trabalho, das
instalações, infraestrutura, das áreas verdes e demais áreas inerentes ao pleno
funcionamento do sistema rodoviário;
b) Normas técnicas Brasileiras - NBRs vigentes, emitidas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
c) Especificações de Serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT, devidamente atualizadas, bem como a seguinte coletânea
de normas do DNIT:

i. Manual de Pavimentação Rodoviária;
ii. Manual de Sinalização Rodoviária;
iii. Manual de Drenagem de Rodovias;
iv. Especificação de Materiais;
v. Procedimentos e Metodologias
d) Especificações da padronização da seção e tipo de pavimentação a ser utilizada
nos Projetos Executivos de implantação elaborados pela SINFRA/MT ou
aqueles objeto de doação por Associações e Prefeituras Municipais nas
Rodovias Estaduais de Mato Grosso, que estão inseridas no Sistema Rodoviário
Estadual - SRE:

i. Portaria nº 113/2019/SINFRA, de 11 de junho de 2019;
2

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1

A programação orçamentária da SINFRA que viabiliza o presente Termo de
Colaboração está prevista na Lei n° 10.340, de 19 de novembro de 2015, que
dispõe sobre o Plano Plurianual do Estado de Mato Grosso para o quadriênio
2016-2019, e nas Leis Orçamentárias Anuais, cujo detalhamento consta:
Unidade Orçamentária: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
Função: 26 – Transportes
Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário
Programa: 0338 – Mato Grosso Pró-Estradas
Projeto/atividade: 3053 – Parcerias
Região: 0800
Natureza de Despesa: 4.4.50
Fonte: 196 – Contribuição Regional ao FETHAB

2.2

O empenho é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo realizado o
Pedido de Empenho nº 25101.0001.19.001632-9, emitida em 18/09/2019,
referente ao exercício de 2019. Para os exercícios de 2020 a 2023 será
empenhado o valor de R$ 27.543.316,90.

2.3

Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos
transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da
conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 24
da Lei nº 10.861, de 2019.

3

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS

3.1

Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a OSC, conforme cronograma
desembolso previsto no Plano de Trabalho.

da
de

3.2

O detalhamento da forma de cumprimento da contrapartida consta na
Proposta de Plano de Trabalho, consistindo na contraprestação em bens e
serviços disponibilizados e economicamente mensuráveis, cuja expressão
monetária será obrigatoriamente identificada mediante definição da unidade,
realizados pela OSC, no período de execução da parceria.

3.3

Os recursos financeiros necessários à execução do presente Termo de
Colaboração repassados pela SINFRA serão de até R$ 23.836.819,37 (vinte e
três milhões e oitocentos e trinta e seis mil e oitocentos e dezenove reais
e trinta e sete centavos).

3.4

O valor de referência previsto ou teto estimado para realização do objeto e
celebração do Termo de Colaboração já reajustado é de R$ 28.043.316,90
(vinte e oito milhões e quarenta e três mil e trezentos e dezesseis reais e
noventa centavos), data base nov/16 reajustada para jul/19.

3.5

Os valores de repasse financeiros também poderão ser revistos em razão dos
índices inflacionários, após parecer favorável da Comissão de Monitoramento e
Avaliação e autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura.

3.6

Em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na condução da
execução das ações constantes no plano de trabalho, poderá a SINFRA
negociar periodicidade mínima aceitável para liberação dos repasses e
verificação do cumprimento das metas, etapas/fases não ficando somente a
cargo da OSC a definição desse critério.

3.7

A primeira parcela será repassada em até 30 (trinta) dias úteis após publicação
do extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial do Estado de Mato
Grosso, de acordo com o cronograma de desembolso e/ou físico-financeiro
apresentado pela OSC no plano de trabalho.

3.8

Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta
corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública
determinada pela SINFRA/MT, os rendimentos de ativos financeiros serão
aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de
prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

3.9

Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em conta bancária.

3.10 Ao observar o não cumprimento das metas, etapas/fases e resultados
acordados entre as partes no plano de trabalho, ou mediante solicitação da
SINFRA realizada através da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do
Gestor da Parceria, a OSC deverá apresentar justificativas a fim de assegurar
os repasses e a continuidade da parceria.
3.11 A OSC que receber recursos, na forma estabelecida no edital e seus anexos, e
neste Termo de Colaboração, ficará obrigado a apresentar à SINFRA a
prestação de contas dos recursos recebidos, na forma estabelecida no
Capítulo IX do Decreto Estadual 167, de 2019.
3.12 A reprovação da prestação de contas parcial impede a liberação de parcelas
subsequentes até o saneamento das irregularidades identificadas.
3.13 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas de
acordo com o cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos
quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
a) Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela
anteriormente recebida;
b) Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o
inadimplemento da OSC em relação as obrigações estabelecidas no termo de
colaboração;
c) Quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas
saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle
interno ou externo.

4

CLÁUSULA SEXTA - CONTRAPARTIDA

4.1

A fim de viabilizar a execução das ações a serem desenvolvidas para pleno
cumprimento do objeto da parceria, fica estabelecida a contrapartida em bens e
serviços.

4.2

Não será exigida contrapartida financeira da OSC como requisito para
execução do objeto da parceria e/ou cumprimento da contrapartida.

4.3

Serão oferecidos pela OSC a título de contrapartida o valor mínimo de R$
4.206.497,54 (quatro milhões duzentos e seis mil e quatrocentos e
noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a, no
mínimo, 15% (quinze por cento) do Projeto Executivo, conforme definido no
Plano de Trabalho.

4.4

Será oferecida pela OSC a contrapartida em contraprestação de bens e
serviços:

O detalhamento da forma de cumprimento da contrapartida está contido no Plano de
Trabalho em anexo a este instrumento.
5
5.1

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
São obrigações da SINFRA:

5.1.1 Prover e repassar à OSC os recursos financeiros acordados entre as partes
com base no plano de trabalho e Projeto Executivo aprovado pela SINFRA,
necessários à realização das atividades previstas, para consecução do objeto
da parceria, conforme estabelecido no edital.
5.1.2 Programar no orçamento do Estado, para os exercícios subsequentes ao da
assinatura do presente Termo de Colaboração, os recursos necessários para
custear a execução do objeto da parceria.
5.1.3 Proceder o monitoramento, avaliação, supervisão do desempenho da OSC e
a avaliação da execução do Termo de Colaboração.
5.1.4 Verificar durante a vigência do Termo de Colaboração, as documentações da
OSC, referentes a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, tributária, de
contribuições, de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável no Estado
de Mato Grosso e demais certidões obrigatórias e previstas neste instrumento
como condição para celebração da parceria.
5.1.5 Assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execução do objeto
da parceria, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

5.1.6 Divulgar as informações referentes ao objeto da parceria nos termos da
legislação e orientar a OSC sobre como fazê-lo, mediante procedimentos
definidos conforme seu juízo de conveniência e oportunidade.
5.1.7 Apreciar as solicitações apresentadas pela OSC durante a vigência e
execução da parceria.
5.1.8 Condicionar a liberação das parcelas à apresentação da prestação de contas
parcial conforme execução prevista no cronograma de execução, plano de
trabalho e Projeto.
5.1.9 Orientar a OSC quanto à prestação de contas.
5.1.10 Analisar as prestações de contas parcial e final.
5.1.11 Aplicar sanções, instaurar tomada de contas especial e promover rescisão
unilateral da parceria
5.2

São obrigações da OSC:

5.2.1 Apresentação de Carta de Compromisso e/ou Declaração firmada entre a
OSC e profissional Responsável Técnico, com capacidade técnicaprofissional na execução de serviços de mesmo caráter e de igual
complexidade ou superior aos previstos no projeto executivo, que comprove
experiência em serviços compatíveis ao objeto da parceria, conforme
anotação em acervo técnico e atestado/certidão de boa execução emitido por
pessoa jurídica e registrado no CREA e/ou Conselho Profissional
competente.
a) No caso de alteração/substituição do Responsável Técnico, a OSC
deverá comunicar à Comissão de Monitoramento e Avaliação no prazo de
30 (trinta) dias antes de sua ocorrência, garantido igual ou superior
qualificação experiência/qualificação técnica conforme anotação em
acervo técnico e atestado/certidão de boa execução emitido por pessoa
jurídica e registrado no CREA.

5.2.2 Cumprir com a contrapartida acordada entre as partes com base no plano de
trabalho, autorizado e homologado pelo Secretário da SINFRA, para
consecução do objeto da parceria.
5.2.3 Responsabilizar-se pela comprovação de experiência, capacidade
operacional e técnica-profissional de todos os profissionais contratados pela
OSC para consecução do objeto da parceria.
5.2.4 Responsabilizar-se pela aquisição e/ou contratação de todos os
equipamentos e equipe mínima, considerados essenciais para a execução do
objeto da parceria, dentro do cronograma estabelecido e de acordo com o
plano de trabalho e Projeto Executivo.
5.2.5 Executar os serviços descritos e caracterizados no plano de trabalho
cumprindo as metas a serem atingidas, nos prazos previstos, conforme os
termos e anexos do Edital parte integrante da parceria, em consonância com
as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Colaboração.
5.2.6 Providenciar em parceria com o Poder Público e responsabilizar-se pela
emissão e/ou transferências das licenças ambientais de instalação, de ortorga
e assessórias, do objeto proposto para execução de implantação e
pavimentaçãorealização de obras e/ou investimentos de melhoria.
5.2.7 Prestar contas dos recursos repassados pela SINFRA, bem como de sua
contrapartida.
5.2.8 Garantir a consecução do objeto da parceria, bem como a contrapartida não
financeira.
5.2.9 Comunicar à Comissão de Monitoramento e Avaliação todas as aquisições de
bens móveis que forem realizadas, no prazo de 90 (noventa) dias após sua
ocorrência.
5.2.10 Entregar ao Estado de Mato Grosso para que sejam incorporadas ao seu
patrimônio, as doações e legados eventualmente recebidos em decorrência
do Termo de Colaboração.

5.2.11 Disponibilizar ao Estado de Mato Grosso, para que sejam revertidos ao seu
patrimônio, na hipótese de extinção da entidade e/ou de rescisão contratual,
os bens permitidos ao uso, bem como o saldo de qualquer dos recursos
financeiros recebidos em decorrência do Termo de Colaboração.
5.2.12 Manter, durante a vigência do Termo de Colaboração, em compatibilidade
com as obrigações a serem assumidas e com as exigências do Edital de
Chamamento Público e seus Anexos, todas as condições de habilitação e
qualificação por ele exigido.
5.2.13 Manter em perfeitas condições de uso e conservação os equipamentos e
instrumentos necessários, postos a disposição para a realização dos serviços
contratados.
5.2.14 Manter em local visível ao público em geral, placa indicativa do endereço e
telefone em que os usuários (ou consumidores) possam apresentar as
reclamações/sugestões relativas aos serviços prestados.
5.2.15 Publicar no Diário Oficial do Estado e/ou sítio oficial da OSC o balanço anual,
bem como as demais prestações de contas.
5.2.16 Fornecer prontamente todas as informações e esclarecimentos porventura
solicitados pela SINFRA, por intermédio da Comissão de Monitoramento e
Avaliação, relativamente às atividades, operações, contratos, documentos e
registros contábeis referentes ao Termo de Colaboração.
5.2.17 Em todo material de publicidade fazer constar, obrigatoriamente, no espaço
“Realização”, a logomarca da SINFRA como realizadora da ação.
5.2.18 Em todo material veiculado através da internet, inclusive mídias sociais,
deverá constar o nome da SINFRA como realizadora da ação.
5.2.19 Subsidiar a assessoria de comunicação da SINFRA com material jornalístico
produzido para cada ação da OSC parceira de modo a manter o devido
alinhamento entre os setores de comunicação.
5.2.20 Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos serviços
contratados, na forma do que dispõe a legislação em vigor, o Edital de
Chamamento Público e o Termo de Colaboração.

5.2.21 Arcar com todas as despesas para a plena execução do objeto pactuado;
conforme previsto no Plano de Trabalho.
5.2.22 Recrutar e contratar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade
profissionais, especialistas e técnicos necessários para execução dos
serviços, cabendo-lhe todos os pagamentos, inclusive dos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, observando os limites e
critérios legais para a despesa com a remuneração e vantagem de qualquer
natureza dos empregados, bem como despesas, quando necessárias, de
viagens para execução das atividades de sua responsabilidade, observando a
legislação vigente, sem qualquer ônus adicional ao Estado de Mato Grosso.
5.2.23 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando forem
vítimas os seus empregados na prestação dos serviços ou em conexão com
eles, inclusive por danos causados a terceiros.
5.2.24 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução do Termo de Colaboração.
5.2.25 Observar o fiel cumprimento de todas as leis federais, estaduais e municipais
vigentes, ou que venham a entrar em vigor, relacionadas à execução dos
serviços delegados.
5.2.26 Assumir o ônus decorrente de ações judiciais provenientes de danos
causados pela má execução do Termo de Colaboração que possam vir a ser
imputados por terceiros, suportando, inclusive, os prejuízos decorrentes da
ação ou omissão.
5.2.27 Responsabilizar-se pela reparação ou indenização de dano, material e/ou
moral, decorrente de ação ou omissão, dolosa ou culposa (negligência,
imperícia ou imprudência) de seus agentes, causado ao Estado de Mato
Grosso, aos usuários (ou consumidores) dos serviços ou a terceiros, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais.
5.2.28 Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou
culposa (negligência, imperícia ou imprudência) aos bens/serviços que
constituem patrimônio do Estado de Mato Grosso.

5.2.29 Atender aos usuários (ou consumidores) dos serviços com dignidade e
respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na
prestação dos serviços e observando-se a legislação especial de proteção
aos idosos, a criança, ao adolescente e ao portador de deficiência.
5.2.30 Levantar e implantar gestão e controle administrativos de: recursos
financeiros, humanos, e patrimonial.
5.2.31 Levantar, anualmente, os bens adquiridos, produzidos, construídos ou
transformados com recursos da parceria, em conjunto com o Setor de
Patrimônio da SINFRA.
5.2.32 Manter o equilíbrio econômico-financeiro da instituição, a fim de garantir a
qualidade, continuidade e a expansão das atividades.
5.2.33 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos
causarem ao patrimônio e/ou à imagem do Estado de Mato Grosso, em razão
da execução do objeto do Termo de Colaboraçã.
5.2.34 Cumprir rigorosamente todas as programações e prazos de atividades
compreendidas no Plano de Trabalho, Projeto Executivo e Termo de
Colaboração a ser firmado entre as partes.
5.2.35 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Governo do
Estado de Mato Grosso.
5.2.36 Fica estabelecido que os projetos, especificações e toda a documentação
relativa à obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e descrito em outro será considerado
especificado e válido.
5.2.37 Instalar e manter no canteiro de obras, e sem ônus para a SINFRA, um
escritório com área compatível, além dos meios necessários ao exercício do
monitoramento e avaliação e das medições dos serviços por parte dos
técnicos SINFRA.

5.2.38 Colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA e Governo do Estado de Mato Grosso, as
quais deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução
dos serviços.
5.2.39 Realizar a sinalização das obras em estrita obediência ao Manual de
Sinalização de Obras e Emergência da SINFRA, com o emprego de cones e
outros dispositivos refletivos para garantir segurança ao tráfego no período
noturno e/ou durante execução das atividades e/ou serviços e/ou obras
essenciais a execução do objeto da parceria, de acordo com a Proposta de
Plano de Trabalho e projeto executivo.
5.2.40 Providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisórios a comerciantes, e
moradores da região, rotas alternativas, desvios de tráfego de veículos,
passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de níveis,
executando sinalização e dispositivos de proteção necessários, de forma a
garantir a segurança dos usuários.
5.2.41 Reforçar a sinalização refletiva quando houver desníveis superiores a 5 cm
junto
ao
bordo
da
pista
em
virtude
de
atividades
de
alargamento/terraplenagem.
5.2.42 Providenciar e responsabilizar-se pela sinalização de no mínimo 02 (dois)
painéis de mensagem variáveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela
Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou pelos técnicos da SINFRA.
5.2.43 Providenciar, sem ônus para a SINFRA, EPIs e/ou roupas adequadas aos
serviços e outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a
sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas normas do DNIT.
5.2.44 Realizar a manutenção do trecho das rodovias não pavimentadas para
garantir a trafegabilidade da via durante a vigência da Parceria, inclusive com
eliminação de pontos críticos, implantação de placas de sinalização
informativas e limpeza da faixa de domínio. Por pista trafegável entende-se,
em condições climáticas regulares, a ausência de borrachudos (excesso de
finos), valetas transversais, atoleiros e segmentos escorregadios, e a
existência de dispositivos de drenagem, placas de sinalização e de faixas de
domínio limpas.

5.2.45 Responsabilizar-se pela produção e/ou aquisição dos materiais e respectivo
transporte.
5.2.46 Manter no canteiro de obras a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
e o Diário de Obras.
5.2.47 Elaborar, ao final da obra, o relatório Final da Obra, inclusive o Projeto “As
Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Básicas para Elaboração
de Estudos e Projetos Rodoviários – Instruções para Apresentação de
relatórios e em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
5.2.48 Respeitar e fazer cumprir, as diretrizes sobre prevenção e combate à fraude e
à corrupção, de acordo com a Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de
2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas
jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou
estrangeira. Conforme definidas, as práticas abaixo são referidas como
“Fraude e Corrupção”:
a) Configura "prática corrupta" oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar de maneira imprópria as
ações de outra parte.
b) Configura "prática fraudulenta" qualquer ato ou omissão, inclusive falsidade
ideológica, que venha, de forma consciente ou imprudente, a induzir ou tentar
induzir uma parte ao erro, a fim de obter benefício financeiro ou de outra
natureza ou de se furtar a uma obrigação.
c) É "prática de conluio" algo arranjado entre duas ou mais partes com a intenção
de lograr um objetivo impróprio, inclusive influenciar de maneira imprópria os
atos de outra parte.
d) É "prática coercitiva" causar ou ameaçar causar, direta ou indiretamente, dano
ou prejuízo a qualquer uma das partes ou a bem a ela pertencente, com a
intenção de influenciar de maneira imprópria os atos dessa parte.
e) É "prática obstrutiva"
i. destruir, adulterar, alterar ou ocultar deliberadamente evidências materiais
necessárias para investigação ou fazer declarações falsas aos
investigadores a fim de obstar materialmente uma investigação pelo
Administração Pública sobre alegações de prática corrupta, fraudulenta,
coercitiva ou de conluio; e/ou ameaçar assediar ou intimidar qualquer das
partes para impedi-la de divulgar seu conhecimento de fatos importantes
para a investigação bem como de dar prosseguimento à investigação, ou
ii. cometer atos destinados a impedir fisicamente o exercício dos direitos
contratuais da SINFRA em matéria de auditoria ou acesso à informação.

6

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

6.1

O TERMO DE COLABORAÇÃO terá prazo de vigência a partir da data de sua
assinatura com duração vinculada ao prazo de execução do objeto previstos e
descritos no Projeto Executivo e no Plano de Trabalho.

6.2

A vigência poderá ser alterada por solicitação da OSC, devidamente justificada
e formalizada em até 30 (trinta) dias anteriores ao término de vigência da
parceria, mediante termo aditivo, conforme consenso entre os partícipes, não
devendo o período de prorrogação ser superior a [INDICAR LIMITE, QUE
DEVERÁ SER INFERIOR A SESSENTA MESES].

6.3

O Termo de Colaboração poderá ser prorrogado, incluídas eventuais
alterações, nas seguintes hipóteses:
c) Por solicitação da OSC, devidamente formalizada e justificada, a ser
apresentada à SINFRA em, no mínimo, 90 (noventa) dias anterior ao término de
vigência, mediante Termo Aditivo;
d) De ofício quando a SINFRA der causa no atraso da liberação de recursos
financeiros, limitada ao exato período do atraso justificado, mediante Certidão de
Apostilamento.

6.3.1 Para a prorrogação do prazo de vigência de que trata a alínea “a” do subitem
5.2 é necessário parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação e do
Gestor atestando que a parceria foi executada a contento ou, em caso
contrário, justificando o motivo do atraso na execução das metas.
6.3.2 A prorrogação de vigência de ofício, de que trata a alínea “b” do subitem 5.3
objetiva o ajuste do prazo de execução das ações, a fim de não causar
prejuízo na conclusão do objeto, não resultando, neste caso, novo aporte de
recursos financeiros.
6.4

Caberá à SINFRA decidir sobre a prorrogação do prazo de vigência da
parceria, nos termos da Lei Estadual nº 10.861/2019 e do Decreto Estadual nº
167/2019.

6.5

A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a ser providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) dias após a assinatura.

7

7.1

CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E DA GESTÃO
DA PARCERIA

A monitoramento e avaliação da execução do objeto deste termo, será
exercido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, instância
administrativa colegiada de apoio e acompanhamento da execução da
parceria, atuando em caráter preventivo e saneador, cuja as atribuições serão
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos
entendimentos, solução de controvérsias, padronização de objetos, custos e
indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação e homologação dos
relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.

7.1.1 A Comissão de Monitoramento e Avaliação, será composta minimamente por
03 (três) servidores públicos, assegurada a participação de pelo menos um
servidor ocupante de cargo efetivo e/ou emprego permanente na
Administração Pública Estadual.
7.1.2 São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação definidas no art.
53 do Decreto nº167/2019:
a) Acompanhar e monitorar a execução da parceria;
b) Informar ao superior hierárquico imediato fatos que comprometam ou
possam comprometer a execução da parceria e indícios de
irregularidades, indicando as providências necessárias, e
c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, o qual será
submetido ao Gestor da Parceria a fim de subsidiar elaboração do
Parecer Técnico Conclusivo.
7.1.3 A
Comissão
de Monitoramento
e Avaliação
poderá
solicitar
extraordinariamente, assessoramento técnico de especialistas integrantes dos
quadros da administração pública ou terceiro contratado na forma da Lei
Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993, em caso destes não estarem
disponíveis no quadro de servidores do Estado, instituída mediante Portaria e
ato publicado no DOE/MT.
7.1.4 A SINFRA poderá designar uma ou mais Comissões, conforme sua
organização e conveniência administrativa, observado o princípio da
eficiência.

7.1.5 A Comissão de Monitoramento e Avaliação procederá à verificação periódica
do desenvolvimento das atividades e do retorno obtido pela OSC com a
aplicação dos recursos sob sua gestão, elaborando relatórios
circunstanciados e encaminhando-os ao Gestor da Parceria para
homologação, os quais conterão minimamente:
a) Descrição do objeto da parceria, das atividades almejadas e das metas
estabelecidas;

b) Análise das atividades realizadas, com foco no cumprimento das metas e no
benefício social da execução do objeto até o momento da avaliação;
c) A adequação das atividades realizadas com os indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;
d) Os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e os valores
utilizados pela organização da sociedade civil;
e) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo
termo de colaboração ou de fomento;
f) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas
que tomaram em decorrência dessas auditorias, e
g) Fotos georreferenciadas ou outros elementos que auxiliem na demonstração das
inconformidades verificadas.

7.1.6 A SINFRA deverá designar ao menos um dos membros da Comissão de
Monitoramento e Avaliação, para realizar as visitas técnicas in loco bem como
emitir o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, que deverá ser
apreciado e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.
7.1.7 Ao membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria,
responsável pelas visitas técnicas in loco e pela emissão do Relatório Técnico
de Monitoramento e Avaliação, cumpre o acompanhamento da execução do
objeto do contrato, a verificação da conformidade da prestação dos serviços e
da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do contrato, conforme especificação predeterminada no plano
de trabalho, no projeto executivo e no Termo de Colaboração de acordo com
as normas e procedimentos previstos na parceria, comunicando por escrito
qualquer falta cometida pela OSC, além de orientar e informar acerca de
falhas e ocorrências que poderão existir e da necessidade de serem
aplicadas sanções ou de rescisão contratual.

7.1.8 Aos membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria, será
garantido o livre acesso aos materiais, espaços e empregados da OSC e não
poderão ser impedidos de exercer suas funções in loco, sob risco de
advertência.
7.1.9 Ao membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação da parceria,
responsável pelas visitas técnicas in loco e emissão do Relatório Técnico de
Monitoramento e Avaliação, poderá reunir-se com o preposto/Responsável
Técnico da parceira com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias
da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e
acompanhamento do Termo de Colaboração.
7.1.10 A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá analisar os documentos
comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação de
contas quando não for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos na respectiva Termo de Colaboração.
7.1.11 As condições do Termo de Colaboração poderão ser revistas, de comum
acordo entre as partes, de acordo e nos termos do art. 49 do Decreto
Estadual nº 167/2019.
7.1.12 A Comissão de Monitoramento e Avaliação reunir-se-á regularmente, ou
extraordinariariamente quando houver necessidade, a partir de convocação
antecipada, cabendo-lhe a elaboração de relatório a ser apresentado ao
Gestor da Parceria sobre a execução do Termo de Colaboração.
7.1.13 A Comissão poderá incluir em seus relatórios sugestões e recomendações
relativas às condições e obrigações pactuadas no Termo de Colaboração.
7.2

A gestão da parceria será exercida por intermédio do agente público,
designado pelo administrador público através de ato publicado em meio oficial
de comunicação, a quem competirá:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou
que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas parcial,
quando houver, e da prestação de contas final, devendo basear-se, dentre

outros, no relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Comissão
de Monitoramento e Avaliação;
d) Emitir parecer técnico sobre solicitação de ressarcimento mediante ações
compensatórias, quando houver;
e) Disponibilizar apoio operacional, bem como materiais e equipamentos
tecnológicos necessários às atividades da Comissão de Monitoramento e
Avaliação;
f) Avaliar, antes da assinatura da parceria, a existência de contas rejeitadas em
âmbito federal, estadual, distrital ou municipal que constem das plataformas
eletrônicas SIGCON, dentre outras, cujas informações preponderarão sobre
aquelas constantes na declaração ofertada pelo dirigente ou responsável pela
Organização da Sociedade Civil;

7.2.1 O Gestor da Parceria receberá o Relatório Técnico da Comissão de
Monitoramento e Avaliação e procederá à verificação do desenvolvimento das
atividades e do retorno obtido pela OSC com a aplicação dos recursos sob
sua gestão, elaborando parecer técnico conclusivo encaminhando-os ao
Secretário da SINFRA para homologação, os quais conterão minimamente:
a) Os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) Os impactos econômicos ou sociais;
c) O grau de satisfação do público-alvo, considerado o processo de escuta ao
cidadão usuário acerca do padrão de qualidade do atendimento do objeto da
parceria, nos moldes do plano de trabalho;
d) A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto
pactuado, se for o caso.

7.3
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Os casos omissos ou excepcionais, assim como, as dúvidas surgidas ou
cláusulas não previstas nesse no Termo de Colaboração, em decorrência de
sua execução, serão dirimidas mediante acordo entre as partes através da
Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria, bem como,
pelas regras e princípios do direito público e em última instância pela
autoridade judiciária competente.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

8.1

Estão incluídas no repasse financeiro realizado pela SINFRA toda e qualquer
despesa necessária para a realização do objeto pactuado neste edital, seus
anexos e no termo de colaboração, sendo admitidas, dentre outras despesas
previstas e aprovadas no plano de trabalho:
a) Remuneração da equipe técnica encarregada da execução do plano de trabalho,
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições
sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e
trabalhistas, alusivas ao período de vigência da parceria, conforme previsto no
plano de trabalho. O pagamento de despesas com equipes de trabalho somente
poderá ser autorizado quando demonstrado que tais valores:
i. correspondem às atividades previstas e aprovadas no plano de
trabalho;
ii. correspondem à qualificação técnica adequada à execução da função a
ser desempenhada;
iii. são compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a OSC e
não ultrapassem o teto da remuneração do Poder Executivo estadual; e
iv. são proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à
parceria.
b) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em
que a execução do objeto da parceria assim o exija;
c) Custos indiretos necessários à execução do objeto (internet, telefone, aluguel,
taxas e tarifas, consumo de água e energia elétrica);
d) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução
do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários
para o desenvolvimento sustentável do objeto e à instalação dos referidos
equipamentos e materiais.

8.2

A titularidade dos bens, produtos e direitos, em razão da execução da parceria
que tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos
repassados pela SINFRA, serão repassados e incorporados ao patrimônio da
concedente/SINFRA.

8.3

É vedado remunerar, a qualquer título, servidor ou empregado público,
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de
órgão ou entidade da administração pública estadual celebrante com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei
de diretrizes orçamentárias, inclusive o cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau,
de:
a) Administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da
sociedade civil celebrante da parceria ou, nos casos de atuação em rede, da
executante;
b) Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja
lotado na unidade responsável pela execução da parceria na SINFRA; ou
c) Agente público cuja posição no órgão ou entidade pública estadual seja
hierarquicamente superior à chefia da unidade responsável pela execução da
parceria.

8.4

Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral
efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de
parceria e a legislação regente, em especial o disposto na Lei Estadual nº
10.861/2019, no Decreto Estadual nº 167/2019 e/ou outras normas (portarias,
manuais, instruções normativas) emitidas pela SINFRA.

8.5

As compras e contratações de bens e serviços realizados pela organização da
sociedade civil com recursos transferidos pela SINFRA deverão adotar
métodos usualmente utilizados pelo setor privado e deverão realizar cotação
prévia de preços no mercado devendo conter, no mínimo, três orçamentos de
fornecedores distintos, contendo:
a) Objeto a ser contratado com conformidade com o plano de trabalho,
classificando o tipo de objeto em serviços ou produtos, unidades de medidas e
quantidades em compatibilidade com as especificações técnicas funcionais
necessárias e o preço unitário de cada item solicitado;
b) Identificação do fornecedor ou prestação de serviço, com indicação de endereço,
e-mail, número de telefone e números de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Pessoa Física - CPF, e de modo a
permitir a sua aferição pelos controles interno e externo.

8.5.1 As OSCs poderão utilizar-se do sistema de registro de preços dos órgãos
e entidades da Administração Pública Estadual e dos demais entes
federados.
8.5.2 A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os
pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos
fornecedores e prestadores de serviços ou uso de boleto bancário.
8.6
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Quando a SINFRA/MT disponibilizar Projeto Básico e/ou Projeto Executivo e/ou
exigir elaboração de Projeto Executivo de Obras e/ou Serviços de Engenharia,
havendo a necessidade de qualquer alteração nos Projetos “supracitados”, a
liberação das parcelas estarão condicionadas a aprovação dos projetos pela
SINFRA.
CLÁUSULA NONA – DA DESTINAÇÃO DOS BENS

9.1

Os bens remanescentes, adquiridos, produzidos, construídos ou transformados
com recursos da parceria, serão de propriedade da SINFRA, podendo o
administrador público decidir, no prazo de sessenta dias após o término da
parceria, por uma das seguintes hipóteses:
a) Manter a custódia dos bens sob responsabilidade da OSC, até a retirada
sua pela SINFRA, que deverá ocorrer no prazo de noventa dias após o
término da parceria;
b) Realizar a doação dos bens remanescentes para a OSC parceira,
permanecendo a guarda dos mesmos sob sua responsabilidade até a
edição do ato de doação, caso os bens não sejam necessários para
assegurar a continuidade do objeto pactuado por execução direta pela
administração pública ou por celebração de nova parceria com outra
Associação; ou
c) Realizar a doação dos bens remanescentes a terceiros, desde que para
fins de interesse social, permanecendo a guarda dos bens sob
responsabilidade da OSC parceira até sua retirada, que deverá ocorrer
em até sessenta dias após a edição do ato da doação.

9.2

Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos públicos
deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade.

9.3

Na hipótese de transferência da titularidade sobre referidos bens
remanescentes para a OSC parceira, o secretário da SINFRA deverá
demonstrar no processo, mediante justificativa formal, que a opção atende ao
interesse público.

9.4

Sobrevindo rejeição de contas da OSC parceira, o valor pelo qual o bem
remanescente foi adquirido será computado no cálculo do dano ao erário, com
atualização monetária, se a motivação da rejeição estiver relacionada ao seu
uso ou aquisição.

10 CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
10.1 Caberá à OSC restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a
data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação
aplicável, nos seguintes casos:
a) inexecução do objeto;
b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido;
c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente
instrumento, ainda que em caráter de emergência;
d) descumprimento dos termos previstos neste instrumento.
10.2 Caberá à recolher à conta da SINFRA o valor correspondente a rendimentos
de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre
a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego
na consecução do objeto.
10.3 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos
termos do art. 52 da Lei Federal nº 13.019/2014, eventuais saldos financeiros
remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à
SINFRA, no prazo improrrogável de 30 (trintas) dias, sob pena de imediata
instauração de Tomada de Contas Especial.
11 CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11.1 A prestação de contas é o procedimento de acompanhamento sistemático das
parcerias, para demonstração e verificação do cumprimento de metas e
resultados, devendo ser apresentada de modo parcial e final.
11.2 A OSC que receber recursos, na forma estabelecida no edital e seus anexos, e
no Termo de Colaboração, ficará obrigada a apresentar à SINFRA as
prestações de contas parciais, se for o caso, e final dos recursos recebidos.
11.3 A prestação de contas ocorrerá nos termos da Lei nº 13.019/2014, da Lei nº
10.861/2019 e do Decreto Estadual nº 167/2019, suas alterações, e legislações
e normas vigentes, de acordo com os critérios e indicações exigidos pela
SINFRA.
11.4 A prestação de contas deverá apresentar e demonstrar elementos que
permitam à Comissão de Monitoramento e Avaliação e ao Gestor da parceria
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, até o período de que trata a prestação de contas, com a descrição
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das
metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do
objeto.
11.5 Caso o Gestor da Parceria verifique que o objeto não foi cumprido e que não
há justificativa suficiente para que as metas não tenham sido alcançadas,
emitirá parecer técnico preliminar e notificará a OSC a apresentar o Relatório
de Execução Financeira e documentação comprobatória das despesas, bem
como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de
resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos,
segundo as normas contábeis vigentes.
11.6 A elaboração dos documentos contábeis deverá ser realizada por contador ou
técnico em contabilidade, não sendo obrigatório que este profissional seja
empregado da OSC, podendo a entidade contratar uma empresa de
contabilidade para realizar este serviço.
11.7 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.

11.8 Nos casos de prestações e contas parciais, sendo a liberação dos recursos em
mais de uma parcela, a liberação da parcela subsequente fica condicionada à
apresentação de prestação de contas parcial referente à parcela anterior.
11.9 Prestação de Contas Parcial
11.9.1 O envio de prestação de contas parcial será atrelado à comprovação da
execução de cada 5 (cinco) km de execução de rodovia implantada e
pavimentada, previamente delineados no cronograma de execução, no
projeto executivo e no plano de trabalho, podendo haver pequenas variações,
a depender da especificidade do projeto ou ao fim de cada 90 (noventa) dias,
sem prejuízo da prestação de contas parcial que deve ser apresentada ao
final de cada exercício, e será composta pelos seguintes documentos:
a) Relatório de Cumprimento Parcial do Objeto;
b) Comprovante de Execução Física;
c) Relatório Fotográfico e Georreferenciamento, exceto nas parcerias
específicas para elaboração de projetos;
d) Comprovante de Execução Física da Contrapartida.
e) Extrato Consolidado da Conta Corrente vinculada ao Ajuste;
11.9.2 A OSC será notificada pelo Gestor da Parceria na hipótese de sua omissão,
para apresentar prestação de contas parcial no prazo de quinze dias, sob
pena de aplicação de sanção de advertência, e suspensão da liberação das
parcelas seguintes do cronograma de desembolso, até que seja cumprida a
obrigação.
11.9.3 A análise do Relatório de Cumprimento Parcial do Objeto será realizada por
meio de procedimento simplificado, com foco na verificação do alcance das
metas, e caso seja constatado o descumprimento de meta sem justificativa
suficiente, ou de indício de irregularidade, a OSC será notificada pelo Gestor
da Parceria para, no prazo de 30 (trinta) dias:
a) Demonstrar que a irregularidade não existe, comprovar que sanou ou
cumpriu a obrigação para o alcance da meta, fixando prazo compatível
com a complexidade da situação; ou
b) Apresentar Relatório de Execução Financeira Parcial.

11.9.4 Nas hipóteses de que trata o item 11.9.3, de acordo com a gravidade do caso
concreto e garantida a ampla defesa, o Gestor da Parceria poderá
recomendar ao Secretário da SINFRA as seguintes providências:
a) Determinar a devolução dos recursos relacionados à irregularidade
apurada ou à prestação de contas não apresentada;
b) Instaurar tomada de contas especial;
c) Promover a rescisão unilateral da parceria.
11.9.5 Previamente à emissão do Parecer Técnico Parcial Conclusivo pelo Gestor da
Parceria, a Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá acostar aos
autos cópia do termo de aceitação provisória da obra, expedido após vistoria
in loco.
11.9.6 A OSC será notificada para apresentar Relatório de Execução Financeira
Parcial, caso o Gestor da Parceria conclua em seu Parecer Técnico Parcial
Conclusivo, que o objeto não foi cumprido, que não há justificativa suficiente
para que as metas não tenham sido alcançadas, ou diante de indícios da
existência de irregularidades, o qual deverá conter:
a) Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos
financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de
trabalho;
b) Cotações de preços e/ou documentação exigida no Regulamento de
Contratações e Compras da OSC previamente aprovado pela SINFRA;
c) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais, contendo data,
valor, dados da OSC e do fornecedor, além da descrição do produto ou
serviço;
d) Relação dos bens adquiridos, produzidos, construídos ou transformados,
quando houver;
e) Extrato da conta bancária específica da parceria;
f) Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária
específica, quando houver; e
g) Memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum
item do plano de trabalho for pago proporcionalmente com recursos da
parceria, para demonstrar que não houve duplicidade ou sobreposição de
fontes de recursos no custeio de um mesmo item.

11.9.7 Independente da manifestação proferida pelo Gestor da Parceria em sua
análise através do Parecer Técnico Parcial Conclusivo, o Secretário da
SINFRA deverá se manifestar quanto à aprovação ou não das prestações de
contas parciais.
11.9.8 A análise do relatório de execução financeira parcial será realizada pela
equipe responsável pela análise de prestação de contas da SINFRA, e deverá
contemplar a conformidade das despesas constantes na relação de
pagamentos, com as previstas no plano de trabalho, considerando a análise
da execução do objeto.
11.9.9 A equipe responsável deverá emitir Relatório de Análise Financeira Parcial,
que será submetido à apreciação do superior imediato para elaboração de
Parecer Financeiro Parcial Conclusivo, e posterior julgamento pelo Secretário
da SINFRA.
11.9.10
A reprovação da prestação de contas parcial impede a liberação de
parcelas subsequentes até o saneamento das irregularidades identificadas.
11.10 Prestação de Contas Final
11.10.1
A prestação de contas final deverá ser apresentada pela OSC à
SINFRA no prazo de até 90 (noventa) dias após o término da vigência da
parceria, e será composta pelos seguintes documentos:
a) Relatório de Cumprimento Final do Objeto;
b) Comprovante de Execução Física;
c) Relatório Fotográfico Georreferenciado, exceto nas parcerias para
elaboração de projetos;
d) Comprovante de Execução Física da Contrapartida;
e) Extrato Consolidado da Conta Corrente vinculada ao Ajuste;
f) Comprovante de devolução do saldo de recursos e rendimentos da
aplicação financeira que não contaram com prévia autorização da
SINFRA para utilização no objeto da parceria.
11.10.2
O prazo mencionado para apresentação da prestação de contas final,
poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante solicitação justificada
da OSC.

11.10.3
Na hipótese de omissão pela OSC, o Gestor da Parceria A notificará
para que apresente a prestação de contas final no prazo de quinze dias.
11.10.4
A análise da prestação de contas final ocorrerá no prazo de 150 (cento
e cinquenta) dias, contados da data da apresentação, por meio de
procedimento simplificado, com foco na verificação do alcance das metas,
através da análise dos seguintes documentos:
a) Relatório de Cumprimento Final do Objeto e anexos, quando não for
necessária a apresentação de Relatório de Execução Financeira Final; ou
b) Relatório de Execução Financeira Final e anexos, quando necessário.
11.10.5
O Gestor da Parceria, após a juntada aos autos da cópia do Termo de
Aceitação Definitiva da obra pela Comissão de Monitoramento e Avaliação,
expedido após vistoria in loco efetuará análise da prestação de contas final,
podendo concluir:
a) Pela emissão do Parecer Técnico Conclusivo Final quando concluir que
houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento parcial com
justificativa suficiente quanto às metas não alcançadas, com imediato
encaminhamento do processo ao Secretário da SINFRA, autoridade
responsável pelo julgamento das contas; ou
b) Pela emissão de Parecer Técnico Preliminar quando constatar que o
objeto não foi cumprido e que não há justificativa suficiente para que as
metas não tenham sido alcançadas, devendo ser expedida notificação da
OSC para que apresente o Relatório de Execução Financeira e
documentação comprobatória das despesas.
11.10.6
Nos casos em que não estiver comprovado o cumprimento do objeto, o
alcance das metas, ou diante de indícios da existência de irregularidades, a
OSC será notificada para apresentar Relatório de Execução Financeira, que
deverá conter:
a) Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos
financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do
plano de trabalho;
b) Cotações de preços e/ou documentação exigida no Regulamento de
Contratações e Compras da organização da sociedade civil
previamente aprovado pela SINFRA;
c) Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais, contendo data,
valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor,
além da descrição do produto ou serviço;

d) Relação dos bens adquiridos, produzidos, construídos ou
transformados, quando houver;
e) Extrato da conta bancária específica da parceria;
f) Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta
bancária específica, quando houver; e
g) Memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que
algum item do plano de trabalho for pago proporcionalmente com
recursos da parceria, para demonstrar que não houve duplicidade ou
sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item.
11.10.7
Concluídos todos os procedimentos de análise e sendo aprovada a
prestação de contas, A SINFRA registrar no SIGPAR como aprovada.
11.10.8
No caso de rejeição das contas, a SINFRA registrará os motivos da
rejeição no SIGPAR e notificará a OSC para que:
a) Devolva os recursos, conforme o montante do débito apurado; ou
b) Providencie o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias
de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho,
conforme procedimento definido em ato setorial.
11.10.9
O registro da rejeição das contas no SIGPAR implicará à OSC o
impedimento de celebração de parceria, contrato ou instrumentos congêneres
com órgãos e entidades da administração pública estadual, garantida a prévia
defesa.
11.10.10
A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à
execução das parcerias pelo prazo de dez anos, contado do dia útil
subsequente ao protocolo da prestação de contas final.
11.11 Na hipótese de omissão da prestação de contas pela OSC, o Gestor da
Parceria a notificará para apresentar prestação de contas parcial no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de:
a) aplicação de sanção de advertência; e
b) suspensão da liberação das parcelas seguintes do cronograma de desembolso,
até que seja cumprida a obrigação.

11.12 Todas as prestações de contas serão acompanhadas de relatórios técnicos
emitidos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, Gestor da Parceria e
setores técnicos da SINFRA.
11.13 O parecer técnico da SINFRA sobre o relatório de execução do objeto,
considerando o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação,
consistirá na verificação do cumprimento do objeto, podendo o gestor da
parceria:
a) concluir que houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento
parcial com justificativa suficiente quanto às metas não alcançadas; ou
b) concluir que o objeto não foi cumprido e que não há justificativa suficiente
para que as metas não tenham sido alcançadas, o que implicará emissão
de parecer técnico preliminar indicando glosa dos valores relacionados a
metas descumpridas sem justificativa suficiente.
11.14 Com fins de diagnóstico, para que a SINFRA conheça a realidade
contemplada pela parceria, o parecer técnico abordará os impactos
econômicos ou sociais das ações, o grau de satisfação do público-alvo e a
possibilidade de sustentabilidade das ações.
11.15 A decisão final de julgamento das contas será de aprovação das contas,
aprovação das contas com ressalvas ou rejeição das contas, com instauração
da tomada de contas especial.
11.16 A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de
cumpridos os objetivos e metas de parceria, for constatada impropriedade ou
qualquer outra falta que não resulte em dano ao erário.
11.17 A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada omissão no dever de
prestar contas; descumprimento injustificado do objeto da parceria; dano ao
erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou desfalque ou
desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
12 DA ASSUNÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE

12.1 Nas hipóteses de inexecução por culpa exclusiva da OSC, a SINFRA poderá,
exclusivamente para assegurar o atendimento de execução do objeto previsto
no plano de trabalho, por ato próprio e independente de autorização judicial, a
fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades pactuadas:
a) retomar os bens públicos em poder da OSC, qualquer que tenha sido a
modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no
plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua
descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi
executado pela OSC até o momento em que a SINFRA assumiu essas
responsabilidades;
c) no caso de transferência da responsabilidade pela execução do restante do
objeto da parceria, a SINFRA, deverá convocar OSC participante do
chamamento público realizado, desde que atendida a ordem de classificação e
mantidas as mesmas condições do instrumento anterior.
d) Na impossibilidade justificada da convocação de que trata a alínea “c” ou na
ausência de interesse das OSCs convocadas, a SINFRA assumirá diretamente a
execução do objeto, podendo realizar novo chamamento público.

13 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA OSC
13.1 A OSC será responsável, independentemente da existência de culpa, pelos
danos e/ou pela indenização causados por omissão dolosa ou culposa
(negligência, imperícia ou imprudência) aos bens/serviços que constituem
patrimônio do Estado de Mato Grosso e/ou aos consumidores em relação à
prestação dos serviços, informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.
13.2 A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos
causados por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14
da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
14 DAS, VEDAÇÕES, SANÇÕES E PENALIDADES
14.1 É vedado a utilização de recursos do presente Termo de Colaboração para
pagamento das seguintes despesas:
a) Despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria;
b) Despesas com taxa de administração, de gerenciamento ou outra similar;

c) Pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo
nas hipóteses previstas em lei específica ou na lei de diretrizes
orçamentárias;
d) Pagamento de juros, multas e correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto causados pelo atraso
na liberação de recursos pela SINFRA;
e) Despesas com publicidade, salvo quando previstas no Plano de Trabalho,
como divulgação ou campanha de caráter informativo ou de orientação
social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal;
f) Pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em data anterior
ao início da vigência deste Termo de Colaboração; ou
g) Pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo
quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência deste
Termo de Colaboração.
14.2 A SINFRA poderá aplicar penalidades e/ou sanções a OSC pelo não
cumprimento de suas responsabilidades referente execução da parceria em
desacordo com o Plano de Trabalho, Projeto Executivo e as normas legais,
acarretando na aplicação das seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Suspensão dos repasses;
c) Suspensão temporária de participar em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera do governo da
administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 anos;
d) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no caso de aplicação da penalidade de “Advertência”.

14.3 Todas as penalidades mencionadas deverão estar devidamente fundamentada
e concedida direito de ampla defesa e contraditório.

14.4 A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada
quando verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de
penalidade mais severa.
14.5 A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que
verificada fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da
parceria, quando não se justificar imposição da penalidade mais severa,
considerando a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso
concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos.
14.6 As sanções são de competência exclusiva do Secretário de Estado de
Infraestrutura e Logística, conforme o caso, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (de)z dias da abertura de vista,
podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de aplicação da
penalidade.
14.7 Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração
relacionada à execução da parceria.
14.8 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à
apuração da infração.
14.9 As notificações e intimações serão encaminhadas à OSC preferencialmente via
correspondência com registro de recebimento (AR), sem prejuízo de outras
formas de comunicação, assegurando-se a ciência do interessado para fins de
exercício do direito de contraditório e ampla defesa.
14.10 Salvo motivo de força maior, plenamente justificado, a contratação poderá ser
cancelada, a juízo da Administração Pública.
14.11 A imposição das sanções previstas será proporcional à gravidade do fato que
a motivar, consideradas as circunstâncias objetivas do caso, e dela será
notificada a proponente.
14.12 As sanções mencionadas no item anterior poderão ser acumuladas.

14.13 Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de
declaração de inidoneidade, o impedimento da OSC deverá ser lançado no
SIGPAR e no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGON.
14.14 A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja providenciada a reabilitação perante
a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devendo ser concedida quando houver
ressarcimento dos danos, desde que decorrido o prazo de dois anos.
15 PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO
15.1 A OSC deverá respeitar e fazer cumprir, as diretrizes sobre prevenção e
combate à fraude e à corrupção, de acordo com a Lei Federal nº 12.846, de 01
de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira. Conforme definidas, as práticas abaixo são referidas
como “Fraude e Corrupção”:
a) Configura "prática corrupta" oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar de maneira imprópria as
ações de outra parte.
b) Configura "prática fraudulenta" qualquer ato ou omissão, inclusive falsidade
ideológica, que venha, de forma consciente ou imprudente, a induzir ou tentar
induzir uma parte ao erro, a fim de obter benefício financeiro ou de outra
natureza ou de se furtar a uma obrigação.
c) É "prática de conluio" algo arranjado entre duas ou mais partes com a intenção
de lograr um objetivo impróprio, inclusive influenciar de maneira imprópria os
atos de outra parte.
d) É "prática coercitiva" causar ou ameaçar causar, direta ou indiretamente, dano
ou prejuízo a qualquer uma das partes ou a bem a ela pertencente, com a
intenção de influenciar de maneira imprópria os atos dessa parte.
e) É "prática obstrutiva"
i. destruir, adulterar, alterar ou ocultar deliberadamente evidências materiais
necessárias para investigação ou fazer declarações falsas aos
investigadores a fim de obstar materialmente uma investigação pelo
Administração Pública sobre alegações de prática corrupta, fraudulenta,
coercitiva ou de conluio; e/ou ameaçar assediar ou intimidar qualquer das
partes para impedi-la de divulgar seu conhecimento de fatos importantes
para a investigação bem como de dar prosseguimento à investigação, ou
ii. cometer atos destinados a impedir fisicamente o exercício dos direitos
contratuais da SINFRA em matéria de auditoria ou acesso à informação.

15.2 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria
de Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).
16 DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
16.1 O Termo de Colaboração celebrado e formalizado entre a SINFRA e a OSC
terá o seu extrato publicado no Diário Oficial do Estado.
16.2 A SINFRA deverá divulgar em seu sítio eletrônico ou no SIGPAR:
a) a parceria celebrada, com indicação dos seus planos de trabalho; e
b) os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos
nas parcerias.

16.3 A OSC deverá divulgar na internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e
nos estabelecimentos em que exerça suas ações, a parceria celebrada.
16.4 A divulgação da parceria deverá ser mantida pela SINFRA e pela OSC até 180
(cento e oitenta) dias após o término de vigência do termo de colaboração,
incluídas, no mínimo, as seguintes informações:
a) data de assinatura, identificação do instrumento e do órgão da administração
pública responsável;
b) nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no CNPJ;
c) descrição do objeto da parceria;
d) valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
e) situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua
análise e o resultado conclusivo; e
f) valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e
paga com recursos da parceria, com indicação das funções que seus integrantes
desempenham e do valor previsto para o respectivo exercício.

16.5 A divulgação de publicidade desenvolvida pela OSC no âmbito da parceria
deverá observar as diretrizes e orientações constantes de documentos oficiais
elaborados pelo Governo do Estado de Mato Grosso
17 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E DENÚNCIA

17.1 O presente Termo de Colaboração poderá ser denunciado ou rescindido por
iniciativa de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em
andamento, mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência,
constituindo motivo para rescisão independentemente de formalização.
a)
O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
b)
A utilização do recurso em desacordo com o previsto no Plano de
Trabalho;
c)
O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente
estabelecidas.
17.2 A SINFRA/MT poderá rescindir unilateralmente este instrumento quando
houver inexecução do objeto em desacordo com o plano de trabalho e com as
normas Lei Estadual n° 10.861/2019, regulamentação e da legislação
específica, garantindo a prévia defesa à OSC.
17.3 A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto,
tais como a aplicação de sanções previstas neste instrumento, a notificação
para devolução de recursos e a instauração de sindicância ou de processo
administrativo disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causaram a
necessidade de rescisão.
18 DOS CASOS OMISSOS
18.1 Fica estalecido que integram o presente Termo de Colaboraçao, o edital e os
seus anexos como nele estivesse transcorridos, os Projetos Executivos
aprovados pela SINFRA, considerando que as especificações e toda a
documentação relativa à execução do objeto deste termo, são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
descrito em outro será considerado especificado e válido.
18.2 Os casos omissos e as dúvidas que se originarem durante a execução do
presente Termo de Colaboração serão dirimidos pelas partes, de acordo com a
Lei 13.019/2014, Lei nº 10.861/2019 e Decreto nº 167/2019 e suas alterações,
mediante Termo Aditivo, se necessário.
19 DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá/MT, com renúncia de qualquer outro
por mais privilegiado que seja para solução de quaisquer dúvidas que vierem a
surgir durante aexecução do presente Termo de Colaboração.
19.2 E por estarem assim de acordo e conveniados, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas)
testemunhas que também subscrevem.

Cuiabá-MT, DIA, MÊS de 2019.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

[DIRIGENTE DA OSC]
[NOME DA OSC]

TESTEMUNHAS:
Nome:____________________________________________________________
CPF: _____________________________________________________________

Nome:____________________________________________________________
CPF: _____________________________________________________________

ANEXO I
DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[INSERIR PLANO DE TRABALHO]

