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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

1.

PREÂMBULO

O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE
ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, criada pelo Decreto Lei nº
799/1946, em atendimento aos ditames da Lei Complementar nº 685, de 25 de fevereiro de
2021 e do Decreto nº 881, de 31 de março de 2021, tendo em vista o requerimento constante
no Processo nº 148364/2021, Torna público o presente Edital de Chamada Pública para
identificar e selecionar interessados em construir, implantar e explorar, sob regime privado,
por sua conta e risco, ferrovia que conecte, de modo independente, o Terminal
Rodoferroviário de Rondonópolis a Cuiabá e a Lucas do Rio Verde.
O presente chamamento foi autorizado pelo Autorizado pelo Conselho Gestor de Parceria
Público Privada, mediante Resolução nº002/2021 de 08 de julho de 2021.
O Decreto Estadual nº 881, de 31 de março de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado
de 01 de abril de 2021, art. 4º, § 4º declara o trecho proposto como integrante do Sistema
Ferroviário Estadual e autoriza abertura de chamada pública para outorga de autorização
em regime privado, os traçados de ferrovias que conectem, de modo independente, Cuiabá
e o médio norte do Estado ao Terminal Rodoferroviário de Rondonópolis.
A presente chamada pública é regida pelas regras constantes deste Edital e seus Anexos,
assim como pela Lei Complementar Estadual nº 685, e 25 de fevereiro de 2021, Decreto
Estadual nº 881, de 31 de março de 2021, demais normas que regem a matéria e será
conduzida pela Comissão de Chamada Pública, nomeada pela Portaria Conjunta nº.
003/SINFRA/AGER, de 19 de julho de 2021.
O aviso de abertura desta Chamada Pública foi publicado no Diário Oficial do Estado de
Mato Grosso.

2.

DO OBJETO

O presente Edital de Chamada Pública tem objeto de identificar e selecionar
2.1.
interessados em construir, implantar e explorar, sob regime privado, por sua conta e risco,
ferrovia que conecte, de modo independente, o Terminal Rodoferroviário de
Rondonópolis a Cuiabá e a Lucas do Rio Verde.
A SINFRA receberá, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
2.2.
publicação do aviso de Chamamento Público no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso
- DOE, pedidos de autorização, em regime de direito privado, para consecução do objeto
descrito no item 2.1.
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3.

DA TRANSPARÊNCIA NA DIVULGAÇÃO

O presente EDITAL de Chamada Pública e seus ANEXOS estarão disponíveis
3.1.
para consulta no endereço eletrônico: www.sinfra.mt.gov.br.
A SINFRA não se responsabiliza pelo texto ou conteúdo de editais, anexos ou
3.2.
documentos obtidos ou conhecidos de forma e local diversos daquele indicado acima.
O resultado da presente Chamada Pública será publicado no DOEMT e site da
3.3.
SINFRA.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA

Poderão participar da Chamada Pública pessoas jurídicas brasileiras e
4.1.
estrangeiras e que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL. As
pessoas jurídicas estrangeiras somente poderão participar reunidas em CONSÓRCIO com
empresas brasileiras.
4.2.
líder.

No caso de empresas consorciadas, a indicação deverá ser efetuada pela empresa

Não poderão participar desa Chamada Pública pessoas jurídicas, isoladamente ou
4.3.
em CONSÓRCIO:
a)
da qual participe, seja a que título for, direta ou indiretamente, pessoa que seja
ou que tenha sido nos últimos 6 (seis) meses, dirigente, gerente, servidor, empregado,
ocupante de cargo em comissão, sócio ou componente do seu quadro técnico, do PODER
CONCEDENTE ou de suas empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações
ou autarquias;
b)
que se encontre em cumprimento de pena de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração direta ou
indireta do Estado de Mato Grosso; que tenha sido declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública do Estado de Mato Grosso.
As consorciadas serão solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo
4.4.
CONSÓRCIO para fins deste edital.
Cada empresa ou participante deverá ter até 2 (dois) representantes credenciados,
4.5.
por meio de instrumento de procuração específico.

5.

DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
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Os interessados poderão encaminhar, até 10(dez) dias antes do encerramento do
5.1.
prazo previsto no item 2.2 pedidos de autorização a solicitação de esclarecimentos e
informações sobre o presente Edital.
Os pedidos de esclarecimentos deverão ser redigidos na Língua Portuguesa do
5.2.
Brasil e encaminhados pelo endereço eletrônico: ferrovias@sinfra.mt.gov.br com o título
“Pedido de Esclarecimentos do Edital de Chamada Pública nº 001/2021.
As respostas aos questionamentos serão transmitidas por mensagem eletrônica,
5.3.
em até 05 (cinco) dias antes do encerramento do prazo previsto no item 2.2, e divulgadas
a todos os interessados no sítio eletrônico da SINFRA: www.sinfra.mt.gov.br, sem
identificação do responsável pela solicitação de esclarecimentos.
A SINFRA não responderá as questões que tenham sido formuladas em
5.4.
desacordo com o disposto no item 5 deste edital.
Eventual impugnação ao EDITAL deverá ser protocolizada na SINFRA, à Av.
5.5.
Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N – Centro Político Administrativo –
Cuiabá/MT, CEP 78.048-250, de 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas (horário de
Cuiabá), endereçada a Comissão de Chamada Pública com a indicação do Edital de
Chamada Publica nº 001/2021, até 02(dois) dias antes do prazo descrito no item 2.2. deste
Edital.
Será admitido o recebimento de impugnações via Correio (AR ou SEDEX),
5.6.
desde que dentro do prazo estipulado.
Se as dúvidas ou impugnações suscitadas pelos interessados implicarem alteração
5.7.
das condições necessárias para a formulação de propostas, o EDITAL será republicado,
alterando-se o prazo antes do prazo descrito no item 2.2. deste Edital.
As impugnações serão respondidas até a data anterior ao término do prazo antes
5.8.
do prazo descrito no item 2.2. deste Edital.

6.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA

Os interessados em obter autorização de construção e exploração de ferrovia em
6.1.
regime de direito privado que conecte de modo independente, o Terminal Rodoferroviário
de Rondonópolis a Cuiabá e a Lucas do Rio Verde, objeto do presente Edital de Chamada
Pública, devem manifestar formalmente, apresentando a documentação que comprove sua
Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Habilitação EconômicoFinanceira e Habilitação Técnica, nos termos deste EDITAL.

Os documentos deverão ser protocolizados na SINFRA, à Av. Dr. Hélio
6.2.
Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N – Centro Político Administrativo – Cuiabá/MT,

4

CEP 78.048-250, de 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas (horário de Cuiabá),
endereçada a Comissão de Chamada Pública com a indicação do Edital de Chamada
Publica nº 001/2021, no prazo disposto no item 2.2.
6.3.

As propostas das interessadas deverão estar acompanhadas de:

a)
relatório circunstanciado dos aspectos logísticos e urbanísticos, contendo, no
mínimo, características do transporte, especificações técnicas da operação compatíveis
com a integração multimodal e estimativa de prazo para execução do projeto;
b)
estimativa do custo do projeto, baseada em preços de mercado;
6.4.

Apresentação das seguintes declarações:

a)
Declaração de inexistência de fato impeditivo contratar com a Administração
Pública;
b)
Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII,
do artigo 7° da Constituição Federal, inciso V, artigo 27 da Lei 8.666/1993.
c)
Declaração da própria Empresa de que não possui em seu quadro de pessoal,
servidor público do Poder Executivo Estadual, exercendo funções técnicas, comerciais, de
gerência, administração ou tomada de decisão (inciso III, do art 9 da Lei 8666/1993 e
inciso X, art. 144 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.
d)
Declaração que se sujeita a todas as condições do EDITAL Edital de Chamada
Pública e da legislação atinente à matéria e aceite a minuta de contrato de adesão;
e)
Declaração que recebeu todos os elementos componentes do presente EDITAL,
tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das
obrigações objeto deste Edital de chamada pública, bem como considerou suficientes as
informações recebidas para a elaboração do seu requerimento
f)
Declaração que responde pela veracidade de todas as informações constantes da
documentação apresentada
g)
Declaração de responsabilidade pela análise de viabilidade técnica e econômicofinanceira do projeto
h)
Declaração de que não é signatário de acordo de leniência, delação premiada, ou
outros instrumentos que possam impedir a sua livre participação na assinatura do
CONTRATO.
6.5.

A interessada deverá apresentar a habilitação jurídica:

a)
registro comercial, no caso de empresa individual;
b)
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c)
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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d)
decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Acompanhado de declaração formal
expressa de submissão à legislação brasileira e de renúncia de reclamação por via
diplomática,
6.6.

A interessada deverá apresentar Habilitação Fiscal e Trabalhista:

a)
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b)
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c)
prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d)
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho (CNDT),
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;
e)
prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da interessada,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
f)
certidão Negativa de Débito Fiscal Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo
domicílio tributário ou sede;
6.6.1. caso a interessada seja considerada isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto da seleção, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
6.6.2.

Todas as certidões listadas acima deverão estar dentro do prazo de validade.

6.7.

A interessada deverá apresentar habilitação financeira:

a)
Nada consta em Certidão Civil de Falência, Concordata e Recuperação Judicial
e Extrajudicial ou nada consta em Certidão de Insolvência Civil, emitida pelo distribuido
do domicílio da INTERESSADA.
a1)As interessadas em recuperação judicial deverão apresentar plano de recuperação
acolhido por juiz, na forma do artigo 52, da Lei n. 11.101/2005, que ateste a aptidão da
empresa para a participação no certame.
b)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios. Quando se tratar de empresa recém constituída, que ainda não
fechou o primeiro balanço anual, o balanço inicial é o que deverá ser apresentado.
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b1)Para interessadas estrangeiras, balanço patrimonial e demonstrações contábeis já
exigíveis e apresentados na forma da lei do país de origem, certificados por um contador
registrado na entidade profissional competente se a auditoria não for obrigatória pelas leis
de seus países de origem, e deverão ser referentes ao último exercício social, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios;
6.7.1. A interessada deverá demonstrar capacidade econômico-financeira para
execução do projeto, consistente em capital social e patrimônio líquido não inferior a 10%
(dez por cento) do valor do projeto.
6.7.2. Caso o projeto seja financiado com recursos de terceiros, a interessada deverá
comprovar prova de financiabilidade do projeto mediante carta de instituição financeira
de primeira linha.
6.8.

A interessada deverá apresentar a seguinte habilitação técnica:

a)
Indicação do(s) nome(s) do(s) profissional(is), de nível superior, que será(ão)
responsável(is) tecnicamente pela execução dos serviços e comprovação de seu(s)
registro(s) ou inscrição(ões) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
b)
Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, registrado(s) no CREA, que comprove(m) a experiência do
Profissional Qualificado da Proponente na realização das seguintes atividades: operação
logística ferroviária, envolvendo processos de operação de circulação de trens, gestão de
pátios e terminais ferroviários, gestão de processo de manutenção de infraestrutura e
superestrutura ferroviária e manutenção de material rodante em ferrovias de complexidade
tecnológica, operacional e volumétrica de carga equivalente ou superior à prevista nos
estudos operacionais e de demanda da Subconcessão.
c)
Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, registrado(s) no CREA, que comprove(m) a experiência do
Profissional Qualificado da Proponente na elaboração de projetos de engenharia de:
infraestrutura ferroviária e superestrutura exclusivamente ferroviária.
6.8.1.1. O vínculo do Profissional Qualificado com a Proponente, que poderá ser
comprovado:
a)

Quando a natureza do vínculo for por emprego: deverá apresentar a Ficha de Registro
de Empregados – FRE e a Carteira de Trabalho, devidamente atualizados.
b)
Quando sócio: Ato societário devidamente registrado no órgão competente;
c)
Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial da interessada onde consta o registro do profissional como RT,
d)
Quando prestador de serviço: Contrato de prestação de serviço, com firma
reconhecida;
e)
Quando houver compromisso futuro: por carta ou contrato de intenção assinado entre
a Proponente e o Profissional Qualificado, com firma reconhecida e documentos que
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comprovem os poderes dos signatários, indicando que, em caso de êxito da interessada no
Edital, o Profissional Qualificado assumirá obrigação de participar do Contrato
A habilitação das interessadas obedecerá aos critérios objetivos estabelecidos
6.9.
neste EDITAL, sendo consideradas inabilitadas as interessadas que apresentarem os
documentos de habilitação em desconformidade com o disposto no presente EDITAL e
na legislação vigente.
A interessada que apresentou pedido de autorização para implantação de ferrovia
6.10.
em regime de direito privado que ensejou a abertura do presente Edital de Chamada
Pública deverá ter sua documentação apresentada, novamente, nos termos do presente
edital, ratificando suas pretensões, sob pena de sua exclusão da presente Chamada Pública.

7.

DOS RECURSOS

Eventuais recursos administrativos deverão ser interpostos em fase única, mediante
7.1.
petição fundamentada, dirigida à Comissão de Chamada Pública, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da publicação do Resultado preliminar.
Os recursos deverão ser tempestivamente protocolados no endereço da sede da
7.2.
SINFRA, localizada à Avenida Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N – Centro Político
Administrativo, Cuiabá/MT, no horário de 13:00 às 17:00 horas (horário de Cuiabá).
Interposto, o recurso será comunicado às demais INTERESSADAS, que poderão
7.3.
apresentar contrarazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.
Os recursos e contrarrazões aos recursos deverão ser dirigidos à Comissão de
7.4.
Chamada Pública, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou
encaminhá-los à autoridade superior, devidamente informados, para deferimento ou
indeferimento, observado, também, o prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Os recursos e contrarazões somente serão admitidos quando subscritos por
7.5.
representante(s) legal(is), REPRESENTANTES CREDENCIADOS, procurador com
poderes específicos ou qualquer pessoa substabelecida em tais poderes específicos, desde
que instruídos com demonstração desses poderes.
Os recursos interpostos fora do prazo e horário ou em local diferente do indicado
7.6.
não serão conhecidos.
O acolhimento do recurso interposto importará na invalidação apenas dos atos
7.7.
insuscetíveis de aproveitamento.

8.

DOS PROCEDIMENTOS DA CHAMADA PÚBLICA
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Publicado o Edital de Chamada Pública será aberto o periodo conforme disposto no
8.1.
item 2.2 do Edital para que as interessadas apresentem a documentação requerida no Edital,
conforme disposto no item 6.
Encerrado o período a comissão emitirá relatório de análise preliminar das
8.2.
propostas, classificando apenas aquelas que estiverem em conformidade com o disposto no
edital.
Após a classificação das propostas serão analisados os requisitos de habilitação das
8.3.
interessadas que tiveram propostas classificadas.
As propostas apresentadas durante o prazo de chamada pública, que se encontrem
8.4.
na mesma região geográfica, serão reunidas em um mesmo procedimento para análise
conjunta da viabilidade locacional, independente de tipo de carga.
A Comissão realizará a análise da viabilidade locacional das propostas classificadas
8.5.
das empresas habilitadas.
8.5.1. A análise deverá considerar a possibilidade da implantação física de duas ou mais
ferrovias na mesma região geográfica sem gerar reciprocamente impedimento operacional e
econômico-financeiro, tomando-se em consideração, como diretriz, o estímulo à competição
entre novas ferrovias privadas pela mesma área de influência.
8.5.2. Para análise a comissão poderá solicitar apoio técnico de outros servidores do
Governo do Estado não pertencente a Comissão ou de consultoria especializada.
Após as análises dos itens 8.3 e 8.4 a Comissão publicará o resultado preliminar
8.6.
com a descrição das empresas classificadas e habilitadas.
Publicado o resultado preliminar os interessados poderão interpor recurso, nos
8.7.
termo do item 7 deste Edital.
Concluídos o julgamento dos eventuais recursos, o resultado final será publicado
8.8.
no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso e divulgado no site da SINFRA:
www.sinfra.mt.gov.br.
Encerrados os procedimentos, a Secretaria decidirá acerca da expedição da
8.9.
autorização e sua formalização por meio de Contrato de Adesão.
A autorização de implantação de ferrovia, com a consequente assinatura do contrato
8.10.
de adesão, poderá ser expedida diretamente quando as ferrovias forem compatíveis com as
diretrizes do planejamento e das políticas estaduais e adicionalmente as seguintes situações:
a)
O processo de chamada pública for concluído com apenas uma proposta classificada
de interessada devidamente habilitada; ou,
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b)
Mais de um habilitado, desde que não haja inviabilidade locacional para implantação
e operação concomitante com outras instalações ferroviárias habilitadas no âmbito do
presente Edital de Chamada Pública.
Os interessados, cujos projetos das instalações ferroviárias pretendidas possam
8.11.
causar impedimento locacional a outra instalação ferroviária, terão prazo de até 45 (quarenta
e cinco) dias para reformular suas propostas.
Eliminado o impedimento locacional, após a reformulação das propostas, essas
8.12.
deverão ser novamente submetidas à aprovação do Poder Concedente.
Caso o impedimento locacional envolva instalação ferroviária existente, não
8.13.
havendo a adaptação, a proposta será inabilitada.
Havendo mais de uma proposta e impedimento locacional que inviabilize sua
8.14.
implantação de maneira concomitante, a SINFRA promoverá processo seletivo público, com
publicação de edital específico.
O (s) interessado(s) cuja proposta sagrou-se vencedora será comunicado
8.15.
formalmente para, no prazo de 20(vinte) dias, assinar o contrato de adesão, sob pena de
decadência do direito de fazê-lo.

9.

DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE ADESÃO

A autorização objeto do presente Edital de Chamada Pública será formalizada
9.1.
mediante Contrato de Adesão a ser celebrado entre o Estado do Mato Grosso, por intermédio
da Secretaria de Estado de Infraestrutura e o interessado selecionado, com interveniência da
AGER, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital de Chamada Pública.
9.2.

Como condição para assinatura do contrato a vencedora do edital deverá apresentar:

a)
constituição de Garantia de Execução, no valor de a 2% (dois por cento) por cento
do valor total do contrato.
b)
Contratação de Seguros pertinentes.

10.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os prazos começam a contar a partir da data da publicação, excluindo-se da
10.1.
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Todas as correspondências, informações e comunicações relativas aos
10.2.
procedimentos desta Chamada Pública, deverão estar redigidos na Língua Portuguesa do
Brasil, e ter os valores expressos em moeda nacional (Real), e unidades de medida no padrão
de sistema de medidas brasileiro.
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10.2.1. Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas deverão ser
acompanhados da respectiva tradução para a Língua Portuguesa realizada por tradutor
juramentado, sob pena de desconsideração para efeito de avaliação e julgamento.
Em caso omissão ou divergência entre este Edital e a Minuta do Contrato (Anexo
10.3.
II) prevalecerão as dispostas na Minuta do Contrato.

11.
11.1.

ANEXOS
Integram o presente chamamento público os seguintes anexos:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO

Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA
PODER CONCEDENTE
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PARÂMETROS REFERÊNCIAIS PARA INSTALAÇÃO DE MALHA
FERROVIÁRIA EM REGIME PRIVADO

1.

OBJETO

Construção, implantação e exploração, sob regime privado, ferrovia que conecte, de
1.
modo independente, o Terminal Rodoferroviário de Rondonópolis a Cuiabá e a Lucas do
Rio Verde.
1.1.1. O trecho proposto como integrante do Sistema Ferroviário Estadual, conforme
disposto no .art. 4º, § 4º do Decreto Estadual nº 881, de 31 de março de 2021.
O interessado é responsável pela realização dos seus proprios estudos e
1.2.
levantamentos técnicos de engenharia e econômico-financeiros, sendo as informações
apresentadas neste documento apenas referenciais.

2.

DA INDICAÇÃO DA REGIÃO GEOGRÁFICA

2.1.

Possível Traçado

2.1.1. O traçado proposto pela interessada deverá conectar o Terminal Rodoferroviário de
Rondonópolis, a Capital Cuiabá, prioritariamente, e o município de Lucas do Rio Verde,
situado na macroregião Médio Norte do Estado do Mato Grosso.
2.1.2. O traçado deverá obrigatoriamente conectar o município de Nova Mutum.
2.1.3. O Médio Norte do estado de Mato Grosso compreende os seguintes municípios:
Cláudia; Feliz Natal; Ipiranga do Norte; Itanhangá; Lucas do Rio Verde; Nova Maringá;
Nova Mutum; Nova Ubiratã; Santa Carmem; Santa Rita do Trivelato; São José do Rio Claro;
Sinop; Sorriso; Tapurah; União do Sul; Vera. Destacando como polos econômicos da
macroregião os municípios de Lucas do Rio Verde, Sinop e Sorriso1.
2.1.4. O possivel traçado deverá ser especificado pela interessada levando em consideração
os aspectos técnicos de engenharia, relevo, restrições socioambientais, a fim de garantir
segurança e eficiência a operação, em conformidade com a legislação vigente.

1 Fonte: IMEA
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3.

DO PERFIL DA CARGA A SER MOVIMENTADA

3.1. O perfil da carga a ser movimentada compreende:
Item
1
2
3
4

Modalidade
granel sólido

cargas
Grãos
Fertilizantes

granel líquido
carga geral
Total

Estimativa
(toneladas/ano)
32.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
39.000.000
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO DE ADESÃO Nº [•]/2021

CONTRATO DE ADESÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO MATO
GROSSO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA, E A [•], COM A
INTERVENIÊNCIA DA AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MATO GROSSO – AGER-MT.

O ESTADO DO MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, criado pelo Decreto Lei nº 799/1946, com sede na
Avenida Dr. Hélio Ribeiro, S/N, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, CEP 78048250, doravante denominado OUTORGANTE, neste ato representado pelo Secretário de
Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo de Oliveira e Silva, nomeado
pela Portaria nº [•], [qualificação]; e a EMPRESA [•], [qualificação], neste ato representada
por [•], [qualificação], doravante denominada AUTORIZATÁRIA, com a interveniência da
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE MATO GROSSO – AGER-MT, autarquia estadual criada pela Lei nº 7.101, de 14 de
janeiro de 1999, com sede em Cuiabá, Mato Grosso, neste ato representada pelo DiretorPresidente,
Luis
Alberto
Nespolo,
[qualificação],
doravante
denominada
INTERVENIENTE, celebram o presente Contrato de Adesão (“CONTRATO”), o qual
sujeita as PARTES ao disposto na Lei Complementar nº 685, de 25 de fevereiro de 2021, no
Decreto nº 881, de 31 de março de 2021 e demais dispositivos legais e normativos aplicáveis
à espécie, e ainda, mediante as seguintes condições:
CLÁUSULA 1.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1.
O presente CONTRATO fundamenta-se no disposto no § 2º do art. 8º e nos arts. 15
a 26 da Lei Complementar nº 685, de 25 de fevereiro de 2021; no Decreto nº 881, de 31 de
março de 2021, que disciplina o regime de direito privado para a exploração dos serviços de
transporte ferroviário de cargas por meio de autorização no Sistema Ferroviário do Estado
de Mato Grosso, em especial no § 4° do art. 4°, no Edital de Chamada Pública nº .... e no
Processo de Seleção Pública nº .... [caso seja necessário].
CLÁUSULA 2.

DO REGIME JURÍDICO

2.1.
O presente CONTRATO disciplina a exploração dos serviços de transporte
ferroviário de cargas associado à infraestrutura em regime de direito privado nos termos do
art. 170, da Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar Estadual nº 685, de 25 de
fevereiro de 2021, aplicando-se também os princípios da teoria geral dos contratos, as
disposições do direito privado e as normas regulatórias pertinentes.
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2.2.
A construção e a exploração dos serviços de transporte ferroviário e demais
atividades acessórias e relacionadas com esta exploração em regime de direito privado será
regida pelas seguintes diretrizes:
2.2.1. Sem prejuízo das normas regulatórias pertinentes, a liberdade de iniciativa e de
empresa da AUTORIZATÁRIA será a regra para todos os aspectos envolvidos na
exploração da ferrovia objeto deste CONTRATO, para providenciar, sob regime de direito
privado, toda a execução, o planejamento, operação, supervisão, mão de obra, construção e
demais atividades incluídas no escopo da AUTORIZAÇÃO;
2.2.2. As condições e os preços dos serviços de transporte ferroviário e demais atividades
acessórias e relacionadas com esta exploração em regime de direito privado serão livres,
observadas as normas regulatórias pertinentes, reprimindo-se toda prática prejudicial à
competição, bem como o abuso do poder econômico, nos termos da legislação específica;
2.2.3. A autorizatária deverá elaborar e divulgar em seu sítio eletrônico a relação de todos
os serviços prestados e respectivos preços por ela cobrados dos usuários, bem como
encaminhá-la à AGER em até 5 (cinco) dias após sua divulgação ou eventual alteração.
2.2.4. Os investimentos necessários à implantação da ferrovia objeto deste CONTRATO
serão executados pela AUTORIZATÁRIA em conformidade com suas estratégias
empresariais e seus planos de negócio, respeitando os prazos para início e conclusão do
projeto apresentados pela AUTORIZATÁRIA e aprovados pela AGER.
2.2.5. As aprovações e demais anuências do OUTORGANTE e da AGER-MT previstas
neste CONTRATO estarão sujeitas à avaliação de sua conformidade com os critérios
técnicos e requisitos legais pertinentes, observando sempre a natureza privada do regime de
exploração;
2.2.6. A AUTORIZATÁRIA deverá observar todos os padrões técnico-operacionais
destinados à segurança do serviço de transporte ferroviário, conforme estabelecido pela
AGER-MT.
2.2.7. A AUTORIZATÁRIA executará o projeto objeto desta autorização por sua conta e
risco, não havendo qualquer responsabilidade por parte do OUTORGANTE em relação ao
não atingimento da demanda projetada, assim como por eventual prejuízo.

2.3.
O regime de direito privado aplicável a este CONTRATO não isenta a
AUTORIZATÁRIA do atendimento às normas regulatórias, ambientais e técnicas, bem
como às leis municipais, estaduais ou distritais aplicáveis à execução das obras e à operação
dos serviços de transporte ferroviário de cargas.
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2.4.
Observadas as disposições da Lei Complementar n° 685/2021, do Decreto nº 881, de
31 de março de 2021 e deste CONTRATO, a prestação dos serviços de transporte ferroviário
de cargas observará, no que couber, as normas pertinentes editadas pela Agência Estadual
de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso - AGER-MT.
CLÁUSULA 3.

DAS DEFINIÇÕES

3.1.
Para os fins do presente CONTRATO, as seguintes definições aplicam-se às
respectivas expressões, sem prejuízo de outras aqui estabelecidas:
3.1.1. AGER-MT: Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de
Mato Grosso.
3.1.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA: área de influência que viabiliza econômica e
financeiramente o traçado ferroviário entre os municípios de Rondonópolis a Cuiabá e de
Rondonópolis a Lucas do Rio Verde.
3.1.3. AUTORIZAÇÃO: outorga em regime privado do direito de prestação do serviço de
transporte ferroviário de cargas associado à construção e exploração da infraestrutura
ferroviária do SISTEMA FERROVIÁRIO.
3.1.4. AUTORIZATÁRIA: a EMPRESA.
3.1.5. CONTRATO: o presente instrumento jurídico de outorga que formaliza a
AUTORIZAÇÃO, firmado pelo OUTORGANTE e pela AUTORIZATÁRIA, com a
interveniência da AGER-MT, para exploração do serviço de transporte ferroviário de cargas
associado à exploração da infraestrutura ferroviária em regime de direito privado.
3.1.6. OPERADORES FERROVIÁRIOS INDEPENDENTES: pessoa jurídica autorizada
pela AGER para prestar o serviço de transporte ferroviário de cargas não associado à
exploração de infraestrutura ferroviária, para si ou para terceiros.
3.1.7. OUTORGANTE: o Estado do Mato Grosso, representado pela Secretaria de Estado
da Infraestrutura - SINFRA-MT.
3.1.8. PARTES: em conjunto o Estado do Mato Grosso, representado pela Secretaria de
Estado da Infraestrutura, e a EMPRESA.
3.1.9. REGULADOR FERROVIÁRIO: A Agência de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER-MT).
3.1.10. SISTEMA FERROVIÁRIO RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO
VERDE: O sistema formado pela infraestrutura ferroviária, por sua ÁREA DE
INFLUÊNCIA e por suas respectivas instalações acessórias e correlatas entre os traçados
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que conectem Cuiabá e o médio norte do Estado do Mato Grosso ao Terminal
Rodoferroviário de Rondonópolis.
3.1.11 VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa especializada contratada pela
AUTORIZATÁRIA para proceder, em auxílio à fiscalização a ser empreendida pela AGER,
análise técnica sobre o cumprimento das metas e a adequação, qualidade e segurança da
operação da infraestrutura ferroviária sob outorga.
CLÁUSULA 4.

DO OBJETO

4.1.
O CONTRATO tem por objeto a autorização, pelo OUTORGANTE, para a
construção, operação, exploração e conservação, pela AUTORIZATÁRIA, do SISTEMA
FERROVIÁRIO RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO VERDE, tendo sido
atendidos os requisitos de habilitação técnica, econômico-financeira, fiscal e jurídica,
exigidos na Chamada Pública de nº XX/XXXX, conforme comprovam os documentos
constantes do Processo Administrativo nº XXXXX, em atendimento à legislação em vigor.
4.2.
Constitui
objeto
desta autorização o SISTEMA
FERROVIÁRIO
RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO VERDE, formado pela infraestrutura
ferroviária, por sua área de influência e por suas respectivas instalações vinculadas entre os
municípios de Rondonópolis a Cuiabá e de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, com
extensão inicial aproximada de 730 km.
4.2.1. O Anexo I do presente CONTRATO traz o traçado referencial do SISTEMA
FERROVIÁRIO, incluindo sua área de influência na região geográfica abrangida pelo médio
norte do Estado do Mato Grosso.
4.2.2. A AUTORIZATÁRIA poderá apresentar à AGER-MT, para prévia análise e
aprovação, proposta de atualização da área de influência indicada no Anexo I quando, por
exemplo, houver alteração relevante de mercado ou condicionante ambiental superveniente
que onere excessivamente a construção de determinado trecho do traçado referencial.
4.2.3. Em qualquer das hipóteses que fundamentarem a proposta, a AUTORIZATÁRIA
deverá apresentar justificativas e estudos técnicos que comprovem as razões da atualização
e da necessidade de alteração da área de influência.
4.2.4. As atualizações propostas pela AUTORIZATÁRIA que não impliquem em expansão
da área de influência, desde que devidamente justificadas, serão autorizadas pela AGERMT, mediante assinatura de termo aditivo.
4.2.5. Caso a proposta apresentada pela AUTORIZATÁRIA implique em ampliação dos
limites da área de influência para interligar novo município ou região, o pleito ficará sujeito
à prévia análise e autorização da AGER-MT e do OUTORGANTE, nos termos do art. 49,
II, do Decreto nº 881/2021, podendo ser autorizada por meio de termo aditivo, em se
revelando a presença de fundamentos que impeçam a abertura de nova chamada pública, tal
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como a inviabilidade econômico-financeira para a exploração de outra área de influência
contígua por outra empresa em quaisquer dos regimes previstos na Lei Complementar n°
685/2021.
4.3.
A autorização abrange a responsabilidade pelos investimentos, a construção, a
operação, a exploração e a conservação de trechos, ramais, tecnologia operacional, sistemas
integrados, estruturas e terminais em sua área de influência que sejam necessários ao
atendimento das demandas identificadas para o transporte ferroviário de cargas.
4.4.
A AUTORIZATÁRIA deverá apresentar projeto básico das superestruturas e
infraestruturas ferroviárias e de suas ampliações autorizadas para a ciência da AGER-MT e
do poder outorgante sobre os aspectos de traçado e de segurança operacional do SISTEMA
FERROVIÁRIO.
CLÁUSULA 5.

DO PRAZO DA AUTORIZAÇÃO

5.1.
O prazo da autorização será de 45 (quarenta e cinco) anos, contados a partir da
assinatura do presente CONTRATO, prorrogáveis sucessivamente por iguais períodos,
desde que a AUTORIZATÁRIA:
5.1.1. manifeste prévio e expresso interesse; e
5.1.2. esteja conservando e operando a infraestrutura ferroviária em condições regulares e
adequadas, na forma da regulamentação do OUTORGANTE e da AGER-MT.
5.2. A AUTORIZATÁRIA deverá manifestar seu interesse na prorrogação do presente
CONTRATO em até 18 (dezoito) meses de antecedência de sua expiração.
CLÁUSULA 6.
DA MODALIDADE, FORMAS E CONDIÇÕES PARA
EXPLORAÇÃO DA FERROVIA
6.1.
A AUTORIZATÁRIA explorará o objeto deste CONTRATO por sua conta e risco,
observando as melhores práticas do setor e as normas regulatórias pertinentes.
6.2.
As condições comerciais e os preços praticados pela AUTORIZATÁRIA na
exploração do objeto deste CONTRATO serão pactuados mediante livre negociação com o
usuário, sempre estimulando a competição, observadas as normas regulatórias pertinentes e
vedando-se toda prática prejudicial à competição, bem como o abuso do poder econômico.
6.2.1. As condições comerciais e os preços praticados pela AUTORIZATÁRIA em relação
aos OPERADORES FERROVIÁRIOS INDEPENDENTES deverão observar as regras de
mercado e as normas regulatórias pertinentes.
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6.2.2. A AGER-MT poderá arbitrar as disputas envolvendo a AUTORIZATÁRIA e os
OPERADORES FERROVIÁRIOS INDEPENDENTES, em relação à capacidade de
transporte da ferrovia efetivamente disponível e ao exercício do direito de passagem, tráfego
mútuo, preços e condições praticadas.
6.3.
Todas as infraestruturas ferroviárias, terminais e estruturas de suporte e adjacentes
implantadas pela AUTORIZATÁRIA integrarão seu patrimônio e não serão reversíveis ao
OUTORGANTE mesmo nas hipóteses de extinção deste CONTRATO.
6.3.1. Caso a AUTORIZATÁRIA venha a fruir de áreas cedidas ou arrendadas pelo
OUTORGANTE na exploração do objeto deste CONTRATO, estas serão devolvidas no
caso de sua extinção.
6.4.
A autorização objeto deste CONTRATO pressupõe a prestação de serviço de
transporte ferroviário, terminais e serviços adjacentes em condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia por parte da
AUTORIZATÁRIA.
6.5.
A AUTORIZATÁRIA, a seu exclusivo critério, poderá desativar trechos
ferroviários já operacionais mediante comunicação à AGER-MT, com antecedência mínima
de 180 (cento e oitenta) dias.
6.5.1. A AUTORIZATÁRIA deverá envidar esforços para manter operacionais todos os
trechos do SISTEMA FERROVIÁRIO RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO
VERDE, ainda que por terceiros.
6.5.2 A AUTORIZATÁRIA poderá ceder ou alienar os trechos ferroviários desativados a
terceiros, inclusive para novo investidor ou operador ferroviário, que deve ser precedida de
aprovação da transferência da outorga pela AGER-MT.
6.5.3 A operação dos trechos ferroviários de que trata os itens 6.5.1 e 6.5.2 depende de
aprovação da transferência de outorga de autorização pela AGER-MT.
6.5.4. A desativação de ramais ferroviários não será motivo para sanção da
AUTORIZATÁRIA, cabendo-lhe garantir a alienação ou a cessão para outra operadora
ferroviária, ou, ainda, reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades, além de
executar integralmente os atos de recuperação ambiental determinados pelos órgãos
competentes.
6.6.
Incumbe à AUTORIZATÁRIA executar as obras de construção, ampliação,
expansão e modernização relativas à infraestrutura ferroviária, de terminais e estruturas
adjacentes, podendo fazê-lo direta ou indiretamente, assegurando o cumprimento das normas
legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, especialmente as relativas à segurança das
pessoas, bens e instalações, à preservação do meio ambiente, ao atendimento da área de
influência do SISTEMA FERROVIÁRIO RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO
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VERDE, à administração ferroviária, à infraestrutura de acesso ferroviário e ao tráfego
ferroviário.
6.6.1. A AUTORIZATÁRIA será responsável pela disponibilização das áreas necessárias à
implantação da infraestrutura ferroviária, podendo o OUTORGANTE, nos termos da
Cláusula 8, declarar de utilidade pública as áreas indicadas pela AUTORIZATÁRIA.
6.6.2. A apresentação da documentação pertinente à disponibilização das áreas de que trata
a Subcláusula 6.6.1 deverá ser realizada pela AUTORIZATÁRIA.
6.6.3. O disposto nas Subcláusulas anteriores não impede que a AUTORIZATÁRIA realize
obras nas áreas de sua posse ou propriedade, desde que obtenha as licenças e eventuais
autorizações necessárias a este fim.
6.7.
A AUTORIZATÁRIA responderá pelos prejuízos causados ao OUTORGANTE ou
a terceiros decorrentes da exploração ferroviária objeto deste CONTRATO, sem que a
fiscalização exercida pela AGER-MT exclua ou atenue essa responsabilidade.
6.8.
A AUTORIZATÁRIA poderá livremente contratar com terceiros o
desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares ao objeto deste CONTRATO,
bem como a implementação de projetos associados.
CLÁUSULA 7.
AUTORIZATÁRIA

DOS INVESTIMENTOS A SEREM REALIZADOS PELA

7.1.
A AUTORIZATÁRIA é financeiramente responsável exclusiva pelos investimentos
necessários para a concepção, criação, expansão, manutenção e modernização das
instalações ferroviárias e de terminais, por sua conta e risco, nos termos deste CONTRATO.
7.2.
A AUTORIZATÁRIA realizará a construção e os investimentos relativos à
implantação das infraestruturas ferroviárias objeto da presente autorização, conforme
cronograma previsto no Anexo II deste CONTRATO.
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7.2.1. A prorrogação dos prazos previstos no cronograma do Anexo II deste CONTRATO
poderá ocorrer:
I - mediante simples comunicação à AGER:
a) por uma única vez, em caso de prorrogação não superior a 24 (vinte e quatro meses);
b) em decorrência de proposta de atualização de ÁREA DE INFLUÊNCIA, conforme
Cláusula 4.2.2.
II - mediante autorização expressa da AGER, acompanhada de justificativas comprovadas
de ordem técnica pela AUTORIZATÁRIA:
a) em caso de prorrogação com prazo superior a 24 (vinte e quatro) meses;
b) em caso de reiteração de prorrogação fruída nos termos do item I, “a”, desta Cláusula, por
prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses.
7.2.1.1. A AUTORIZATÁRIA terá direito à prorrogação, por prazo razoável concedido e
devidamente justificado pela AGER, não superior a 36 (trinta e seis) meses, em caso de
impedimentos de ordem ambiental, indígena ou judicial.
7.2.2. As alterações efetuadas no cronograma ou nos investimentos previstos para a
implantação das infraestruturas ferroviárias, desde que observem o disposto no item 7.2.1,
não poderão ensejar a abertura de nova chamada pública ou a celebração de novo contrato
de adesão.
7.2.3.
O não cumprimento dos cronogramas estabelecidos neste CONTRATO,
desde que não justificado à AGER-MT, é causa de infração sujeita à penalidade definida no
item 16.4.1, bem como sujeitará a AUTORIZATÁRIA à retomada das atividades previstas
no CONTRATO em prazo não inferior a 12 (doze) meses e não superior a 24 (vinte e quatro)
meses, conforme estabelecido pela AGER.
7.2.3.1. O descumprimento do prazo estabelecido para retomada das atividades no prazo
estabelecido no item 7.2.3, a eventual reiteração de não cumprimento do cronograma ou de
paralisação fora das hipóteses previstas no item 7.2.1 acarretarão a caducidade da
AUTORIZAÇÃO.
7.2.4. A alteração da localização dos investimentos decorrente de impedimento de ordem
ambiental, indígena ou judicial poderá ocorrer mediante comunicação à AGER. Nas demais
hipóteses, demandará autorização prévia e expressa da AGER, mediante justificativa técnica
adequada.
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7.2.5. Sem prejuízo do disposto neste item, a AUTORIZATÁRIA envidará seus melhores
esforços para a execução dos investimentos programados no Anexo II deste CONTRATO,
buscando de modo diligente a obtenção de todas as licenças cabíveis e a disponibilização
das áreas necessárias para o empreendimento.
7.3.
O início das obras de implantação da ferrovia deve ocorrer em até 180 (cento e
oitenta) dias, contados da emissão da licença ambiental de instalação do empreendimento.
7.4.
O OUTORGANTE e a AGER-MT envidarão esforços em suas respectivas esferas
de competência para o adequado cumprimento do objeto deste CONTRATO e dos
cronogramas de investimento previstos no Anexo II deste CONTRATO.
7.4.1.
O OUTORGANTE envidará esforços necessários para tramitação célere das
eventuais declarações de utilidade pública solicitadas pela AUTORIZATÁRIA, nos termos
da CLÁUSULA 8 deste CONTRATO.
7.4.2.
O OUTORGANTE poderá atuar, sem qualquer obrigação de resultado, perante os
órgãos e as entidades da União Federal, do próprio Estado do Mato Grosso, dos demais
Estados e dos Municípios, com vistas à coordenação das medidas necessárias para a
construção e a adequada operação da ferrovia objeto deste CONTRATO.
7.5.
O atraso ou a eventual inexecução dos investimentos, desde que devidamente
justificados e acatados pela AGER, por razões de ordem técnica, ambiental, fundiária ou
econômica, não ensejarão a aplicação de penalidade à AUTORIZATÁRIA.
CLÁUSULA 8.
DAS AQUISIÇÕES DE ÁREAS PELA AUTORIZATÁRIA
MEDIANTE DESAPROPRIAÇÃO
8.1. A AUTORIZATÁRIA deverá envidar esforços, junto aos proprietários ou possuidores
das áreas destinadas à implantação das instalações necessárias à exploração dos serviços
deste CONTRATO, objetivando promover, de forma amigável, a liberação dessas áreas.
8.2.
Nos casos em que não lograr êxito em adquirir as áreas de modo consensual, a
AUTORIZATÁRIA poderá requerer ao OUTORGANTE a declaração de utilidade pública
para a desapropriação ou para a instituição de servidões administrativas necessárias à
implantação das infraestruturas ferroviárias objeto deste CONTRATO, que deverá
providenciar sua emissão, observado o item 7.4.1.
8.3.
Cabe à AUTORIZATÁRIA, nessa condição, em seu próprio nome, promover as
ações de desapropriação, as servidões administrativas, propor limitações administrativas e
ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e conservação de obras e
serviços relacionados a esta autorização.
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8.4.
A AUTORIZATÁRIA deverá solicitar justificadamente ao OUTORGANTE a
declaração de utilidade pública, observada a apresentação das seguintes informações e
documentos:
8.4.1. Descrição da estrutura socioeconômica da área atingida e os critérios de avaliação das
áreas e suas benfeitorias a serem indenizadas, de acordo com as normas técnicas aplicáveis;
8.4.2. Cadastro discriminando as propriedades, conforme sua situação fundiária,
especificando a extensão, por propriedade, das áreas atingidas;
8.4.3. Certidão atualizada do registro de imóveis competente ou outro documento que
contenha as informações acerca da titularidade dos imóveis atingidos; e
8.4.4. Outras informações que a AGER-MT e o OUTORGANTE julgarem relevantes.
8.5.
Observado o disposto no item 8.2, a AUTORIZATÁRIA será exclusivamente
responsável pela execução das desapropriações e servidões administrativas, bem como
arcará com todos os investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes da execução
dos atos referidos nesta Cláusula, seja por via consensual ou por intermédio de ações
judiciais.
8.5.1. A AUTORIZATÁRIA deverá contratar empresa especializada para realização dos
laudos de avaliação das áreas declaradas de utilidade pública, com observância das normas
técnicas aplicáveis e com as respectivas anotações de responsabilidade técnica.
CLÁUSULA 9.
DA INTERCONEXÃO E COMPARTILHAMENTO DA
INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
9.1.
A integração das infraestruturas ferroviárias autorizadas por este CONTRATO com
o Subsistema Ferroviário Federal observará o disposto no art. 38, I, da Lei Federal n. 12.379,
de 06 de janeiro de 2011, e nos respectivos instrumentos de outorga celebrados pela União
com os respectivos concessionários.
9.1.1. O OUTORGANTE envidará, sem compromisso de resultado, os esforços necessários
no âmbito de suas competências, perante os órgãos e as entidades da União Federal, com
vistas a assegurar permanentemente a adequada integração do SISTEMA FERROVIÁRIO
RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO VERDE com o Sistema Ferroviário Federal.
9.2.
A interconexão de malhas ferroviárias, o compartilhamento de infraestrutura e o
direito de passagem será objeto de acordo comercial entre os interessados em consonância
com as melhores práticas do setor ferroviário, observadas as condições desta Cláusula e
desde que haja capacidade de transporte excedente e condições técnicas, operacionais e de
segurança adequadas.

23

9.2.1. O acordo observará o regime de direito privado e as normas regulatórias aplicáveis,
resguardada a possibilidade de arbitragem privada e de denúncia à AGER-MT para a solução
de conflitos.
9.3.
A AUTORIZATÁRIA terá preferência para o uso e a exploração da própria
infraestrutura, observada a eventual disponibilidade de capacidade de transporte excedente.
9.4.
Desde que haja anuência da AUTORIZATÁRIA, o demandante do
compartilhamento de infraestrutura poderá realizar obras que tenham o objetivo de aumentar
a capacidade de tráfego disponível das infraestruturas ferroviárias autorizadas por este
CONTRATO, mediante a celebração de acordos específicos com a AUTORIZATÁRIA.
9.5.
A AUTORIZATÁRIA deverá garantir também o acesso à ferrovia a OPERADORES
FERROVIÁRIOS INDEPENDENTES autorizados pela AGER, assegurada a livre
negociação mediante a celebração de contratos operacionais específicos, com observância
das normas regulatórias emanadas da AGER.
9.6
A remuneração a ser paga à AUTORIZATÁRIA pela interconexão, pelo
compartilhamento de infraestrutura e pelo OPERADOR FERROVIÁRIO
INDEPENDENTE, bem como o prazo de duração do instrumento contratual, serão objeto
de livre acordo entre as partes, com base em critérios objetivos e previamente definidos,
observado o disposto da Cláusula 9.3 e as normas regulatórias.
9.6.1. A AGER-MT poderá arbitrar os conflitos de interesses entre as partes a respeito do
compartilhamento de infraestrutura.
9.7.
A AUTORIZATÁRIA poderá inspecionar o material rodante de terceiros antes de
autorizar o tráfego sobre seu sistema ferroviário.
CLÁUSULA 10.
FERROVIÁRIO

DAS ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS DO REGULADOR

10.1. A AGER-MT possui as seguintes atribuições e prerrogativas:
10.1.1. Fiscalizar a realização de obras de construção, ampliação, expansão, modernização
e manutenção da infraestrutura ferroviária;
10.1.2. Conhecer e acompanhar as requisições de alteração do traçado referencial prevista
no Anexo I que não impliquem em aumento da área de influência;
10.1.3. Deliberar sobre o pedido de autorização para atualizações a serem promovidas pela
AUTORIZATÁRIA no Anexo I que aumentem a área de influência do SISTEMA
FERROVIÁRIO RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO VERDE;
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10.1.4. Acompanhar o cumprimento dos cronogramas de execução, operação e realização de
investimentos previstos pela AUTORIZATÁRIA e discriminados no Anexo II;
10.1.5. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares pertinentes à
autorização, bem como as cláusulas do presente CONTRATO;
10.1.6. Cabe à AGER estabelecer, em ato normativo, critérios, indicadores, fórmulas e
parâmetros definidores da qualidade da atividade prestada, assim como metas e prazos para
o alcance de determinados níveis de serviço, possibilitando a escorreita fiscalização da
prestação de serviços, com observância dos padrões de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia;
;
10.1.7
Aplicar sanções motivadas pelo descumprimento de qualquer das cláusulas
deste CONTRATO, bem como às disposições legais e regulamentares que regem a presente
autorização, observando o devido processo legal e as garantias constitucionais de
contraditório e ampla defesa; e
10.1.8.
Estimular o aumento da qualidade e da produtividade na prestação do serviço
de transporte ferroviário de cargas;
10.1.9. Conhecer e arbitrar controvérsias entre a AUTORIZATÁRIA e os OPERADORES
FERROVIÁRIOS INDEPENDENTES.
10.1.10
Providenciar as declarações de utilidade pública necessárias para
implantação da infraestrutura ferroviária, nos termos deste CONTRATO.
10.2. A AUTORIZATÁRIA ficará responsável pela contratação e pagamento de
VERIFICADOR INDEPENDENTE previamente credenciado pela agência reguladora para,
em auxílio à fiscalização a ser empreendida, proceder análise técnica sobre o cumprimento
das metas e adequação das obras de construção da infraestrutura ferroviária autorizada, bem
como aferir a qualidade e segurança da operação da infraestrutura ferroviária.
CLÁUSULA 11.

DAS OBRIGAÇÕES DA AUTORIZATÁRIA

11.1. Constituem obrigações da AUTORIZATÁRIA, além daquelas elencadas em outros
itens deste contrato e na legislação de regência:
11.1.1. Encaminhar à AGER-MT e ao OUTORGANTE, semestralmente, relatório contendo
o estágio de evolução da construção ou da ampliação da infraestrutura ferroviária objeto
deste CONTRATO;
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11.1.2. Informar à AGER-MT a interrupção da prestação de serviços de transporte
ferroviário de cargas superior a 24 (vinte e quatro) horas, bem como o seu reinício;
11.1.3. Informar à AGER-MT, no prazo de 30 dias contados a partir da ocorrência do fato,
a mudança de seu endereço;
11.1.4. Informar à AGER-MT, por meio de relatório anual, até o dia 31 de janeiro do ano
subsequente:
11.1.4.1.
Natureza, tipo, quantidade e peso, na unidade de medida estabelecida pela
AGER-MT, de cargas movimentadas na infraestrutura ferroviária;
11.1.4.2.
Características operacionais atuais da ferrovia, abrangendo a sua extensão,
material rodante, capacidade de transporte disponível, licenças atualizadas, dentre outros
aspectos relevantes da operação do serviço de transporte ferroviário de cargas;
11.1.4.3.

Capacidades de transporte contratada e disponível na ferrovia.

11.1.5. Comprovar à AGER-MT, anualmente, até o dia 31 de janeiro de cada ano, a
contratação de apólice de seguros com vigência mínima de 12 (doze) meses com cobertura
de:
I - responsabilidade civil do transportador ferroviário de cargas;
II - responsabilidade civil geral;
III - riscos operacionais e/ou nomeados; e
IV - riscos de engenharia, quando na execução de obras civis de ampliação ou melhoramento
de infraestrutura ferroviária.
11.1.5.1.
Os seguros relacionados aos riscos operacionais deverão ser
apresentados antes do início da operação da infraestrutura ferroviária autorizada por este
contrato.
11.1.6.
Prestar as informações solicitadas pela AGER-MT e pelo OUTORGANTE e
por demais autoridades que atuam no setor ferroviário, inclusive as de interesse específico
de defesa nacional, para efeito de mobilização;
11.1.7.

Adotar todas as medidas de segurança contra sinistros;

11.1.8.
Manter equipamentos e instalações em boas condições de conservação e
funcionamento, substituindo-os quando necessário, a fim de preservar a qualidade e a
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eficiência no desenvolvimento da atividade de transporte ferroviário, e a segurança das
cargas, de acordo com as normas em vigor;
11.1.9.
Adotar as medidas necessárias e ações adequadas para evitar, mitigar ou
estancar a geração de danos ao meio ambiente, causados por situações já existentes ou que
venham a ocorrer em decorrência da implantação do empreendimento, observada a
legislação aplicável, devendo sempre manter a licença ambiental atualizada;
11.1.10.
Prestar o apoio necessário aos agentes do OUTORGANTE, da AGER-MT
ou de entidades por elas indicadas e às demais autoridades que atuam no setor ferroviário,
quando no exercício de suas competências, garantindo-lhes o acesso às obras, equipamentos,
instalações e registros de dados relacionados à presente autorização;
11.1.11.
Atender a intimações para regularizar a execução de obra ou a operação da
infraestrutura ferroviária, fundamentada em preceitos objetivos;
11.1.12.
Acatar as intervenções da AGER-MT nas operações ferroviárias de
movimentação de cargas consideradas prioritárias, em razão de situações emergenciais que
demandam assistência e salvamento;
11.1.13.
Armazenar e movimentar cargas perigosas em consonância com as normas
técnicas que regulam o trânsito ferroviário de produtos sujeitos a restrições;
11.1.14.
Abster-se de práticas que possam configurar restrição à competição ou à livre
concorrência, ou, ainda, infração à ordem econômica;
11.1.15.
Assegurar a execução da atividade ferroviária e a prestação adequada dos
serviços, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade e cortesia e durante todo o prazo de vigência contratual;
11.1.16.
Cumprir com o cronograma de construção e investimentos relativos à
infraestrutura ferroviária objeto da presente autorização, conforme previsto neste Contrato e
em seu Anexo II;
11.1.17.
Cumprir os parâmetros e as metas de qualidade dos serviços prestados,
conforme disciplina a ser editada pela AGER-MT;
11.1.18.
Informar ao OUTORGANTE e à AGER-MT eventual alteração do nome
empresarial da sociedade AUTORIZATÁRIA;
11.1.19.
Cumprir, nos termos da regulação específica, as medidas de fiscalização
aduaneira de mercadorias, veículos, passageiros e operadores;
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11.1.20.
Cumprir as normas editadas pelo OUTORGANTE e pela AGER-MT no
exercício de suas respectivas competências; e
11.1.21. Priorizar a contratação de bens e serviços de empresas localizadas em território
mato-grossense, tanto no período de construção como na operação, bem como a qualificação
de mão-de-obra local.
11.1.22. A contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE deve ser realizada antes do
início das obras autorizadas por este contrato.
11.2. A AUTORIZATÁRIA fica responsável também pelo pagamento de taxa de regulação
e fiscalização para a AGER, desde que instituída em lei e observada a anterioridade
tributária.
CLÁUSULA 12.

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

12.1. Sem prejuízo do disposto em normas específicas e em normas regulatórias, são
direitos e obrigações dos usuários:
12.1.1.
Receber a prestação de serviço adequado de transporte ferroviário de cargas
em condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade
e cortesia, desde que esteja adimplente com todas as suas obrigações;
12.1.1.1. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço de transporte ferroviário a sua
interrupção em razão de emergência ou após prévio aviso, quando:
12.1.1.1.1. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e
12.1.1.1.2. Inadimplemento do usuário em relação às obrigações previstas em contrato.
12.1.2.
Obter a prestação de serviços com liberdade de escolha, observada a
legislação em vigor;
12.1.3.
Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos ou irregulares
praticados pela AUTORIZATÁRIA no desenvolvimento da atividade ferroviária; e
12.1.4.
Representar perante a AGER-MT para que esta solucione,
administrativamente, conflitos de interesses e controvérsias relacionadas à prestação dos
serviços pela AUTORIZATÁRIA, sem prejuízo ao cumprimento das regras de solução de
controvérsias definidas em contrato privado específico.
CLÁUSULA 13.

DA FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE FERROVIÁRIA
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13.1. Os poderes de fiscalização da execução do CONTRATO serão exercidos pela
AGER-MT, diretamente ou com auxílio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, sendo a
eles assegurado, no exercício de suas atribuições, o livre acesso, em qualquer época, às
instalações ferroviárias e administrativas da AUTORIZATÁRIA, aos dados relativos à
administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da
AUTORIZATÁRIA, podendo solicitar esclarecimentos ou modificações, caso entenda
haver desconformidades com as obrigações previstas no contrato ou nas normas regulatórias
aplicáveis.
13.1.1.
A fiscalização exercida pela AGER-MT não poderá obstruir ou prejudicar a
exploração adequada da autorização pela AUTORIZATÁRIA, além do necessário para o
estrito cumprimento de seu dever de fiscalização.
13.2.
Os órgãos de fiscalização e controle da AGER-MT são responsáveis pelo
monitoramento da execução do CONTRATO, bem como pela avaliação do desempenho da
AUTORIZATÁRIA, que poderão ser realizadas a qualquer tempo.
13.3. A AGER-MT poderá exigir que a AUTORIZATÁRIA, por meio de critérios
objetivos e fundamentados, apresente plano de emergência, visando a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir qualquer obra, bem ou serviço executado de maneira
viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à autorização, que possa acarretar insegurança
para a operação, em prazo a ser definido conjuntamente.
13.4. A apuração de infrações e a aplicação de penalidades serão conduzidas pela AGERMT, nos termos do CONTRATO e de regulamentação específica.
CLÁUSULA 14.

DA GARANTIA À EXECUÇÃO DO CONTRATO

14.1.
A AUTORIZATÁRIA prestará garantia de cumprimento do objeto contratual
equivalente a 2% (dois por cento) do valor total do contrato e será acionada em casos de:
i. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
ii. prejuízos causados ao Estado ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;
iii. multas aplicadas pela AGER;
iv. pagamento de eventuais importâncias devidas ao OUTORGANTE ou à AGER-MT, por
qualquer título, inclusive decorrentes de decisões judiciais.
14.2. As garantias previstas no item 14.1, a critério da AUTORIZATÁRIA, poderão ser
prestadas em uma das seguintes modalidades:
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(i) caução em dinheiro;
(ii) fiança bancária; ou
(iii) seguro-garantia.
14.3. Concluído o primeiro ano de operação completa do SISTEMA FERROVIÁRIO
RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO VERDE, a garantia de execução do contrato
será reduzida para 1% (um por cento) do valor do faturamento bruto da empresa no ano
anterior e se prestará para assegurar a cobertura dos riscos descritos no item 14.1 deste
contrato.
14.4. A AUTORIZATÁRIA está obrigada, independentemente de prévia notificação para
constituição em mora, a:
14.4.1. Renovar o prazo de validade das modalidade que se vencerem na vigência do
Contrato, comprovando sua renovação ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias
antes do seu termo final;
14.4.2. Reajustar a garantia de execução contratual periodicamente, em virtude de
modificações provocadas em seu faturamento bruto, na forma da cláusula 14.3.

CLÁUSULA 15.

DAS RESPONSABILIDADES

15.1. A AUTORIZATÁRIA responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer
prejuízos causados aos usuários, à AGER-MT, ao OUTORGANTE e a terceiros, por si ou
seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra
pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela
autorização.
15.2. A AUTORIZATÁRIA é responsável integralmente pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, tributários, comerciais e civis resultantes da execução do
CONTRATO e em relação a seus funcionários, nessa condição.
CLÁUSULA 16.

DAS PENALIDADES

16.1. O não cumprimento das obrigações estabelecidas neste CONTRATO, seus anexos e
regulamentação da AGER-MT configura infração e ensejará a aplicação das seguintes
penalidades, assegurado o devido processo legal e as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa:
16.1.1.

Advertência;
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16.1.2.

Multa; e

16.1.3.

Caducidade.

16.2. Para as infrações de gravidade leve e sem reincidência, poderá ser aplicada a
penalidade de advertência, que deverá referenciar as medidas necessárias à correção do
descumprimento.
16.3. As penalidades de multa por descumprimento de obrigações contratuais serão
aplicadas levando-se em consideração a gravidade e as circunstâncias.
16.4. Constituem infrações sujeitas à imposição da penalidade de multa, no valor de até
R$ 100.000,00 (cem mil reais), as seguintes condutas da AUTORIZATÁRIA:
16.4.1. Não cumprimento, sem justificativa autorizada, dos cronogramas de construção e
investimentos relativos à infraestrutura ferroviária objeto da presente autorização, conforme
previsto neste Contrato e em seu Anexo II, sem prejuízo do disposto no item 7.2.3;
16.4.2. Não Cumprir os parâmetros e as metas de qualidade dos serviços prestados,
conforme disciplina a ser editada pela AGER-MT;
16.4.3. Não manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas
expensas, a infraestrutura ferroviária, durante a vigência do CONTRATO, efetuando as
reparações, renovações e adaptações necessárias;
16.4.4. Não obter e manter todas as licenças, permissões, autorizações, manifestações e
outorgas necessárias ao exercício das atividades ferroviárias objeto da autorização de que
trata este CONTRATO;
16.4.5.
Não garantir ao operador ferroviário independente que possua autorização
para a prestação do serviço de transporte ferroviário, sem justificativa, o acesso à
infraestrutura e aos recursos operacionais da ferrovia, observada a existência de capacidade
excedente, de acordo com as normas regulatórias;
16.4.6.
Não manter, durante todo o prazo do CONTRATO, a garantia de execução
contratual em favor da AGER-MT, exigível nos termos deste CONTRATO;
16.4.7.
Não observar ou não fazer cumprir os termos dos instrumentos jurídicos
celebrados com os usuários;
16.4.8.
Não informar a ocorrência de acidente ferroviário que cause interrupção na
via por mais de 24hrs (vinte e quatro horas) à AGER-MT e aos usuários; e
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16.4.9.
Não assegurar, à AGER-MT ou ao verificador independente, o pleno acesso
à infraestrutura ferroviária e o apoio necessário aos encarregados pela fiscalização, em
especial aqueles vinculados à operação da ferrovia, inclusive o Centro de Controle
Operacional, bem como aos dados, informatizados ou não, de natureza operacional.
16.5. Constituem infrações sujeitas à imposição de penalidade de advertência ou multa, no
valor correspondente de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), as demais obrigações
previstas neste CONTRATO, em seus anexos ou em normas regulatórias, e descumpridas
pela AUTORIZATÁRIA, respeitando a gradação das penas.
16.6. As penalidades previstas nesta Cláusula obedecem a uma sequência gradativa, sendo
advertência a de natureza mais leve e a caducidade a mais grave, a depender da gravidade e
da reiteração da conduta infracional apurada.
16.6.1 Considera-se como reiterada a prática de infração pelo mesmo motivo ocorrida no
período de 3 (três) anos.
16.7. Na fixação da penalidade e quantificação de seu valor, a AGER-MT observará as
seguintes circunstâncias, dentre outras que entender pertinentes:
16.7.1. A proporcionalidade entre a gravidade do descumprimento e a intensidade da sanção;
16.7.2. Os danos resultantes do descumprimento para a execução das obras, para a prestação
dos serviços e para os usuários;
16.7.3. A vantagem auferida pela AUTORIZATÁRIA em virtude do inadimplemento
verificado;
16.7.4. Os antecedentes da AUTORIZATÁRIA;
16.7.5. A reincidência nos termos da regulamentação específica da AGER-MT; e
16.7.6.
As circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme a
legislação e regulamentação aplicável.
16.8. As penalidades estabelecidas neste CONTRATO não excluem ou substituem outras
previstas em legislação específica, sendo vedada a duplicidade na aplicação de sanções
administrativas pelo mesmo fato.
16.9.
O processo administrativo instaurado para apurar eventual descumprimento
contratual ou regulatório observará o disposto na legislação aplicável e o disposto em
regulamentação específica da AGER-MT.
CLÁUSULA 17.

DA EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
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17.1. São hipóteses de extinção da outorga para a exploração de ferrovia em regime de
autorização:
17.1.1.

Advento do termo contratual;

17.1.2.

Cassação;

17.1.3.

Caducidade;

17.1.4.

Renúncia;

17.1.5.

Anulação; e

17.1.6.

Falência.

17.2. A extinção da outorga de autorização mediante ato administrativo depende de
procedimento prévio, com observância ao devido processo legal e às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
17.3. A outorga de autorização para exploração de ferrovia de que trata este CONTRATO
será cassada quando houver perda das condições de habilitação indispensáveis à
continuidade da autorização.
17.3.1.
A falência da sociedade AUTORIZATÁRIA configura-se como hipótese de
cassação da outorga de autorização para exploração de ferrovias objeto deste CONTRATO.
17.4. Verificada a transferência irregular de autorização, a prática reiterada de infrações
graves ou de descumprimento reiterado das normas expedidas pelo regulador ferroviário,
que não sejam saneadas após plano de cura apresentado pela AUTORIZATÁRIA e aprovado
pela AGER, o OUTORGANTE poderá extinguir a outorga de autorização para exploração
de ferrovias de que trata este CONTRATO, decretando-lhe a caducidade.
17.4.1. A não execução da interligação das cidades de Cuiabá e de Lucas do Rio Verde ao
Terminal Ferroviário de Rondonópolis, conforme autorizado por esse CONTRATO,
implicará na caducidade integral da autorização.
17.5.
A renúncia é o ato formal unilateral, irrevogável e irretratável, pelo qual a
AUTORIZATÁRIA manifestará seu desinteresse pela autorização objeto deste
CONTRATO.
17.5.1.
A renúncia não deve ser causa isolada para a punição da AUTORIZATÁRIA,
bem como não a desonera de multas pendentes ou obrigações perante o OUTORGANTE
e/ou terceiros.
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17.5.2. A renúncia só poderá ocorrer sobre todo o Sistema FERROVIÁRIO
RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO VERDE, não podendo abranger trecho
isolado do traçado e da área de influência.
17.6. A outorga de autorização para exploração de ferrovia de que trata este CONTRATO
será anulada quando a autorização estiver eivada de vício insanável que a torne ilegal
reconhecido por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado.
17.6.1.
As partes se comprometem, em caso de anulação da presente outorga de
autorização para exploração de ferrovias por decisão administrativa ou judicial, a
empreender os melhores esforços para explicitar as suas consequências jurídicas e
administrativas.
17.7. Com vistas à preservação das garantias dos financiadores, uma vez iniciado o
processo de extinção de que trata esta Cláusula, os agentes financiadores da ferrovia, com
anuência do OUTORGANTE e por decisão dos detentores da maioria do capital financiado
ainda não recuperado, podem indicar empresa técnica e operacionalmente habilitada para
assumir a atividade ou transferi-la, provisoriamente, a terceiro interessado até que nova
autorização lhe seja outorgada definitivamente, nos termos da regulamentação.
17.8. Caso a decretação da extinção antecipada do CONTRATO ocorra sem culpa da
AUTORIZATÁRIA e por ato unilateral do OUTORGANTE, sempre mediante
procedimento prévio, com observância ao devido processo legal e às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, deverá ser assegurado à
AUTORIZATÁRIA, após a devida avaliação dos bens móveis e imóveis, a ser realizada nos
termos do item 17.8.1, o prévio recebimento de indenização em pecúnia, a ser calculada nos
termos da Cláusula 17.8.1 abaixo.
17.8.1.
17.8:

A indenização devida à AUTORIZATÁRIA na hipótese prevista na Cláusula

17.8.1.1. Considerará a avaliação dos bens móveis e imóveis vinculados ao escopo do
presente CONTRATO pelo valor de mercado;
17.8.1.2. Não abrangerá frustração de eventuais expectativas, tais como lucros cessantes;
17.8.2.
Durante a apuração e efetivo pagamento das indenizações cabíveis referidas
nesta Cláusula, a AUTORIZATÁRIA poderá continuar regularmente a exploração do objeto
do presente CONTRATO.
CLÁUSULA 18.

DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS

18.1.
Os bens móveis e imóveis constituintes da ferrovia autorizada não são
reversíveis ao poder público quando a respectiva autorização for extinta, exceto na eventual
hipótese de cessão ou de arrendamento de bem público utilizado para a execução do objeto
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do CONTRATO, podendo ser desapropriados, total ou parcialmente, pelo Estado, mediante
o pagamento de justa e prévia indenização, conforme Cláusula 17.8.1.1.
CLÁUSULA 19.

DA PUBLICAÇÃO

19.1. O OUTORGANTE providenciará a publicação do extrato do presente CONTRATO
no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua assinatura,
sendo esta condição indispensável para sua eficácia, nos termos do § 5º do art. 24 da Lei
Complementar nº 685, de 25 de fevereiro de 2021.
CLÁUSULA 20.

DA SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIAS

20.1.
Havendo qualquer dificuldade de interpretação ou execução do presente
CONTRATO ou, ainda, qualquer controvérsia relacionada ou em consequência do
descumprimento deste CONTRATO, as PARTES se comprometem a priorizar, antes de
qualquer contencioso, a solução de qualquer questão de forma amigável.
20.1.1.
Para a solução amigável de controvérsia, as PARTES negociarão de boa-fé
uma solução que seja satisfatória para ambas. Caso as PARTES não alcancem um acordo
em até 60 (sessenta) dias após o recebimento da notificação quanto à existência da
controvérsia e necessidade da composição de interesses, que será enviada pela parte
interessada, a controvérsia será resolvida por meio de mediação na forma dos itens seguintes.
20.1.2.
Caso a natureza da controvérsia seja exclusivamente técnica,
alternativamente à negociação prevista nesta Cláusula, as PARTES poderão submeter a
controvérsia a um perito independente, conforme artigo 471, §3º, do Código de Processo
Civil Brasileiro, por meio de simples notificação à outra parte, com a indicação do perito
independente.
20.1.3.
Para fins do cumprimento desta cláusula, o perito independente deve ser
pessoa física ou instituição de notório conhecimento na área objeto da demanda, envolvendo
conhecimento específico no setor ferroviário, selecionado de comum acordo entre as
PARTES.
20.1.4.
O perito independente para resolução da controvérsia técnica não poderá ter
mantido, nem ter vínculo de parentesco de até segundo grau com pessoa que mantenha ou
tenha mantido, nos 12 (doze) meses que antecederam à celebração deste CONTRATO,
qualquer vínculo ou relação de qualquer natureza com qualquer das PARTES, aplicando-se,
ao perito independente, as regras previstas nos art. 145 e 146 do Código de Processo Civil.
20.1.5.
Dentro de, no máximo, 15 (quinze) dias contados do recebimento da
notificação de que trata este item, a Parte que tenha recebido a notificação deverá (a) aceitar
a indicação sugerida pela outra Parte ou (b) rejeitar, desde que justificadamente, a indicação.
Na hipótese do item (b), as PARTES deverão, dentro de no máximo 10 (dez) dias úteis,
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acordar quanto à nomeação do perito independente. Caso as PARTES não entrem em
consenso no referido prazo, aplicar-se-á o disposto no item abaixo.
20.1.6.
Os honorários do perito independente serão suportados pela Parte
sucumbente, exceto se decidido de forma diversa pelo perito independente.
20.1.7.
A decisão do perito independente não será vinculante às PARTES, podendo
ser objeto de revisão judicial.
20.2. Observado o disposto nesta Cláusula, as PARTES livremente convencionam que
qualquer controvérsia oriunda deste contrato deverá ser amigavelmente solucionada através
da mediação ou conciliação, a ser realizada perante a Câmara de Comércio Brasil-Canadá
(CCBC), de acordo com o regulamento e normas da respectiva câmara.
20.3. Caso, na mediação, não se atinja um acordo, as partes expressamente aquiescem
com a dispensa da audiência prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.
20.4.
Na ausência de resposta da parte em relação à mediação, a outra parte será
dispensada de dar continuidade à tentativa de solução consensual da controvérsia, bem como
dispensada a audiência prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.
21.1. As controvérsias decorrentes do presente CONTRATO que não forem dirimidas
amigavelmente entre as PARTES que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis serão
resolvidas por arbitragem, nos termos da Lei Federal n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, e
da Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021.
21.2. A arbitragem será administrada pelo CCBC e obedecerá às normas estabelecidas no
seu Regulamento, incluindo-se as normas complementares aplicáveis aos conflitos que
envolvem a Administração Pública, cujas disposições integram o presente contrato.
21.3. O tribunal arbitral será constituído por três árbitros, indicados na forma prevista no
Regulamento do CCBC.
21.3.1. Sem prejuízo de outras situações que caracterizem a parcialidade do árbitro, não pode
ser nomeado árbitro aquele que:
(a) for parte do litígio;
(b) tenha participado na solução do litígio, como mandatário judicial de uma das partes,
prestado depoimento como testemunha, funcionado como perito, ou apresentado parecer;
(c) for cônjuge, parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau,
de uma das partes;
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(d) for cônjuge, parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até segundo grau,
do advogado ou procurador de uma das partes;
(e) participar ou ter participado de órgão de direção ou administração de pessoa jurídica parte
no litígio ou que seja acionista ou sócio;
(f) for amigo íntimo ou inimigo de uma das partes;
(g) for credor ou devedor de uma das partes ou de seu cônjuge, ou ainda de parentes, em
linha reta ou colateral, até terceiro grau;
(h) for herdeiro presuntivo, donatário, empregador, empregado de uma das partes;
(i) receber dádivas antes ou depois de iniciado o litígio, aconselhar alguma das partes acerca
do objeto da causa ou fornecer recursos para atender às despesas do processo;
(j) for interessado, direta ou indiretamente, no julgamento da causa, em favor de uma das
partes;
(k) ter atuado como mediador ou conciliador, na controvérsia, antes da instituição da
arbitragem, salvo expressa concordância das partes;
(l) tenha interesse econômico relacionado com qualquer das partes ou seus advogados, salvo
por expressa concordância das mesmas.
21.3.2. As partes poderão impugnar os árbitros por falta de independência, imparcialidade,
ou por motivo justificado no prazo de 15 (quinze) dias do conhecimento do fato, sendo a
impugnação julgada por Comitê Especial constituído por 3 (três) membros do Corpo de
Árbitros nomeados pelo Presidente do CAM-CCBC.
21.3.3. Se, no curso do procedimento sobrevier alguma das causas de impedimento, ocorrer
morte ou incapacidade de qualquer dos árbitros, será ele substituído por outro, indicado pela
mesma parte. Caso o impedimento recaia sobre o Presidente do Tribunal Arbitral, ele será
substituído por nova indicação dos demais árbitros. Em ambos os casos, na omissão destes,
a indicação será realizada pelo Presidente do CCBC.
21.4. A arbitragem terá sede em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.
21.5. O procedimento arbitral será conduzido em língua portuguesa.
21.6. O procedimento arbitral respeitará o princípio constitucional da publicidade, salvo em
relação às informações relacionadas à disputa que, eventualmente, se classifiquem como de
caráter sigiloso, nos termos da legislação aplicável.
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21.4. Os pedidos serão apreciados por um tribunal arbitral composto de três árbitros. Até
15 dias após o início da arbitragem, cada parte deverá selecionar uma pessoa para atuar como
árbitro e os dois árbitros selecionados indicarão em conjunto um terceiro árbitro (árbitro
presidente), em até dez dias das suas indicações. Se os árbitros indicados pelas PARTES não
conseguirem chegar a um consenso sobre a indicação do terceiro árbitro (árbitro presidente),
este será indicado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá – CCBC.
21.5. Cada parte se vincula para todos os fins e efeitos de direito à presente cláusula
compromissória, não sendo necessária a estipulação de compromisso arbitral.
21.6. Na hipótese de sentença arbitral condenatória que imponha obrigação pecuniária à
AGER-MT ou à OUTORGANTE, inclusive relativa a custas e despesas com o procedimento
arbitral, o pagamento ocorrerá por meio de: (i) expedição de precatório ou de requisição de
pequeno valor; (ii) instrumentos previstos no CONTRATO que substituam indenização
pecuniária, como prorrogações do prazo de autorização; (iii) compensação de haveres/
deveres de natureza não tributária, incluídas eventuais multas, desde que legalmente
permitidas.
21.7. Da sentença constará a responsabilidade das partes pelos custos administrativos,
honorários dos árbitros, despesas, bem como o respectivo rateio, observando, inclusive, o
acordado pelas partes no Termo de Arbitragem, não cabendo a responsabilização por
honorários advocatícios e excluído ressarcimento, por quaisquer das PARTES, de
honorários contratuais.
21.8. A decisão arbitral será definitiva, irrecorrível e vinculará as PARTES e a AGER-MT
que se comprometem a cumpri-la espontaneamente, obrigando-se a não recorrer ao Poder
Judiciário.
21.9. De forma estritamente complementar ao procedimento arbitral acima escolhido pelas
PARTES, e sem renúncia da exclusividade da referida arbitragem como forma de solução
dos conflitos estipulados nesta Cláusula, fica eleito o foro do juízo da Comarca de
Cuiabá/MT para os seguintes incidentes relacionados com a arbitragem: execução de
decisões arbitrais, pedidos com base nos arts. 7º ou 33 da Lei 9.307/96 e, caso o Tribunal
Arbitral ainda não tenha sido instalado, medidas de urgência (nos termos do art. 22-A da Lei
9.307/96).
21.10. As PARTES poderão, nos termos da legislação aplicável, requerer medidas cautelares
ou de urgência, cessando sua eficácia se a arbitragem não for requerida no prazo estabelecido
na regulamentação específica da AGER-MT, a contar da data de publicação da decisão.
CLÁUSULA 22 - DEVER DE COMPORTAMENTO ANTICORRUPÇÃO
22. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
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doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não
relacionada, o que deve ser observado, ainda, pelos prepostos e colaboradores.
CLÁUSULA 23 - VALOR DO CONTRATO
23. O valor do contrato corresponderá à estimativa de investimentos para conclusão da
integralidade das obra e intervenções necessárias à efetiva operação do SISTEMA
FERROVIÁRIO RONDONÓPOLIS/CUIABÁ/LUCAS DO RIO VERDE, autorizado por
meio deste Contrato.
23.1. O valor estimado do contrato, de acordo com as projeções apresentadas pela
AUTORIZATÁRIA, é de R $xxxxxx(xxx).
E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato assinado
eletronicamente pelas PARTES e pela AGER-MT, como interveniente-anuente, juntamente
com as testemunhas abaixo indicadas.

Cuiabá, Mato Grosso, XXX de XXXXXXXXXX de 2021.
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
OUTORGANTE

Diretor-Geral da AGER-MT
INTERVENIENTE

Procurador da Empresa
AUTORIZATÁRIA
TESTEMUNHAS:
Nome:
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:
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