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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017/SEMA/MT 

 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A ELABORAÇÃO 

DE UM PLANO INTEGRADO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS NAS UNIDADES DE 

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO ALTO PARAGUAI SUPERIOR (UPG-

P3) E ALTO PARAGUAI MÉDIO (UPG-P2) 

 

1. PREÂMBULO  

 

1..1. O ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da SECRETARIA DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE/MT, tendo como fundamentos a gestão 

democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a 

transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da 

legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

economicidade, da eficiência e da eficácia, destinando-se a assegurar o 

reconhecimento da participação social como direito do cidadão e, 

principalmente, a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, 

inclusivo e sustentável, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, 

em conformidade com as disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do 

Decreto Estadual nº 446, de 16 de março de 2016, e da Instrução Normativa 

Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01, de 17 de março de 2016, que mediante o 

presente CHAMAMENTO PÚBLICO, receberá no período de 06 de junho a 05 

de julho de 2017, horário de expediente, na Sala da Superintendência de 

Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA, 

localizada na Rua C esquina com Rua F s/nº, Centro Político Administrativo, 

Cuiabá, Mato Grosso, propostas de Organizações da Sociedade Civil (OSC), 

regularmente constituídas, que tenham interesse em firmar PARCERIAS com 

http://www.sad.mt.gov.br/
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vistas à Elaboração de um Plano Integrado de Bacias Hidrográficas nas 

Unidades de Planejamento e Gerenciamento do Alto Paraguai Superior (UPG-

P3) e Alto Paraguai Médio (UPG-P2), de modo a garantir o uso múltiplo, racional 

e sustentável dos recursos hídricos na região. 

 

2. DO OBJETO  

2..1. O presente CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto selecionar propostas de 

organizações da sociedade civil, conceituadas pelo art. 2º, inciso I, da Lei nº 

13.019/2014, que tenham interesse em firmar parceria para estudos e projetos 

necessários para a elaboração de um Plano Integrado de Bacias Hidrográficas nas 

Unidades de Planejamento e Gerenciamento do Alto Paraguai Superior (UPG-P3) 

e Alto Paraguai Médio (UPG-P2). Com o intuito de construir um instrumento de 

planejamento e gestão que de forma integrada e participativa, subsidie e fortaleça 

a atuação do sistema de gestão de recursos hídricos em atividade e posterior 

atualização na região, oferecendo ferramentas que lhes permitam gerir os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos de forma efetiva, garantindo seu uso 

múltiplo racional e sustentável, em beneficio de toda comunidade para as 

gerações presentes e futuras. 

As Unidades de Planejamento e Gerenciamento P2 e P3 estão situadas nas 

regiões de planalto, onde se concentram as nascentes de grande parte dos rios 

formadores do Pantanal. Essas UPGs possuem uma área total de 32.664,87 km² 

e compreende o total ou em parte os municípios das UPGs P2 e P3: Nova Olímpia, 

Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela, Cáceres, Lambari D´Oeste, São 

José dos Quatro Marcos, Araputanga, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do 

Cabaçal, Denise, Diamantino, Alto Paraguai, Arenápolis, Santo Afonso, Nova 

Marilândia, Rosário Oeste, Nossa Senhora do Livramento e 

Nortelândia. 

 

http://www.sad.mt.gov.br/
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2.2. No total deverão ser atendidas 03 metas físicas discriminadas a seguir:  

 

META 01:  

Elaboração do Plano de Bacia Alinhado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

 

 

 

 

META 02:  

Comunicação, Mobilização Social e Educação Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 03:  

Produto Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 

1.1 Diagnóstico Integrado das UPGs; 

1.2  Prognóstico; 

1.3  Planos de Ação. 

 

Fase 2 

2.1 Elaboração de um Plano Continuado de Mobilização Social 

e Educação Ambiental nas UPGs; 

2.2 Realização de seminário de integração dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas (CBH) nas UPGs; 

2.3 Realização de seminário de apresentação do Plano de 

Bacias Hidrográficas elaborado aos comitês das UPGs e à 

coletividade. 

Fase 3 

3.1  Relatório Parcial do Plano; 

3.2  Consolidação do Relatório Final do Plano 

http://www.sad.mt.gov.br/
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3. DAS OBRIGAÇÕES DA SEMA  

 

3..1. Serão obrigações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente  SEMA/MT na 

parceria:  

 

a) O repasse de recursos no valor de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e 

trezentos mil reais), conforme Plano de Trabalho;  

b) O acompanhamento e fiscalização da execução da parceria, através da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria, definidos 

no art. 2º, incisos VI e XI, da Lei nº 13.019/2014, observando se os recursos 

estão sendo aplicados e em conformidade com o Plano de Trabalho, 

normas e especificações técnicas; 

c) Publicar o extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias subsequente à sua assinatura;  

d) Receber e analisar a Prestação de Contas;  

e) Dar ciência do Termo de Colaboração ao Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, para registro;  

f) Prorrogar, de ofício, a vigência da parceria, quando houver atraso na liberação 

dos recursos;  

g) Conservar a autoridade normativa e exercer o controle e fiscalização sobre a 

execução, bem como assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo a 

terceiros, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de 

modo a evitar a descontinuidade da ação pactuada.  

h) Dar publicidade à parceria celebrada por meio do seu sítio oficial na internet. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

4..1. Serão obrigações da Organização da Sociedade Civil na parceria:  

http://www.sad.mt.gov.br/
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a) Possuir, em seu quadro permanente ou por contrato de prestação de 

serviços, a capacidade técnica para realizar o objeto da parceria; 

b) Possuir estrutura física administrativa necessária para a execução da 

parceria;  

c) Assumir o compromisso de seguir as normas de segurança do trabalho;  

d) Responder pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

investimento e de pessoal;  

e) Responder, exclusivamente, pelo pagamento de encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, relacionados à execução do objeto 

previsto neste Edital, não implicando responsabilidade solidária ou 

subsidiária da Administração Pública a inadimplência da Organização da 

Sociedade Civil em relação ao respectivo pagamento, os ônus incidentes 

sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução;  

f) Aplicar os recursos repassados pela SEMA/MT, e os correspondentes à sua 

contrapartida quando for o caso, no objeto deste Edital, utilizando-os com 

observância do respectivo Plano de Aplicação e Cronograma de Execução 

constantes do Plano de Trabalho;  

g) Prestar contas dos recursos repassados, da contrapartida e da aplicação 

financeira, na forma prevista na INC nº 01/2016, na Lei Federal nº 

13.019/2014 e alterações, e no Decreto nº 466/2016; 

h) Restituir eventual saldo de recursos, inclusive rendimentos de aplicação 

financeira, à SEMA/MT (conta do PROGESTÃO MT), conforme o caso, na 

data de sua conclusão ou extinção;  

http://www.sad.mt.gov.br/
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i) Restituir à SEMA/MT o valor transferido, atualizado monetariamente, desde 

a data de recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da legislação 

aplicável ao debito para com a Fazenda estadual, nos seguintes casos:  

 

I- quando não executado o objeto pactuado;  

II- quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de conta 

parcial ou final;  

III- quando os recursos forem utilizados em finalidades diversas da 

estabelecida neste Edital.  

 

j) Recolher à SEMA/MT (conta do PROGESTÃO MT) o valor corrigido referente 

à contrapartida pactuada, quando na execução dos serviços não for 

comprovada sua aplicação;  

k) Utilizar a conta bancária, aberta especificamente para execução dos 

serviços objeto deste Edital, sendo somente nela permitidos créditos e 

saques para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho do 

respectivo instrumento, mediante cheque nominal ao credor, ordem 

bancária ou transferência eletrônica, ou, ainda, para aplicação no mercado 

financeiro;  

l) Fornecer, prontamente, todas as informações e esclarecimentos porventura 

solicitados pela SEMA/MT, por intermédio da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, relativamente às atividades, operações, contratos, documentos e 

registros contábeis referentes a este Edital, bem como solucionar as 

incorreções no tempo aprazado, conforme a peculiaridade de cada caso; 

m) Manter diário de execução atualizado e disponibilizar, a qualquer tempo, 

para a Administração Pública;  

http://www.sad.mt.gov.br/
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n) Apresentação de Certidão de Registro expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), que comprove o exercício regular da 

atividade relacionada com o objeto da parceria;  

o) Demonstração de que possui em seu quadro técnico, pelo menos, 01 (um) 

profissional Engenheiro(a) Sanitarista, 01 (um) Sociólogo(a), 01 (um) 

profissional em Ciências Contábeis, e 01 (um) Geólogo(a);  

p) Demonstração que os profissionais de seu quadro técnico são detentores 

de atestado expedido por pessoa física ou jurídica, devidamente registrados 

no seus respectivos Conselhos, e que comprovem os profissionais ter 

atuado em serviços e obras iguais ou similares ao objeto da parceria;  

q) Atender, em sua integralidade, as disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho 

de 2014, do Decreto Estadual nº 446, de 16 de março de 2016, bem como 

da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01, de 17 de março 

de 2016. 

r) Executar os serviços descritos e caracterizados na proposta, cumprindo as 

metas a serem atingidas, nos prazos previstos, conforme os termos e 

anexos deste Edital;  

s) Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos 

serviços contratados;  

t) 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;  

u) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da execução da parceria;  

v) 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;  

http://www.sad.mt.gov.br/
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w) Assumir o ônus decorrente de ações judiciais provenientes de danos 

causados pela má execução dos serviços que possam vir a ser imputados 

por terceiros, suportando, inclusive, os prejuízos decorrentes da ação ou 

omissão;  

x) 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 empregados ou prepostos, causados ao 

Estado ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações legais e 

contratuais;  

y) 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 deste Edital;  

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

5..1. As propostas deverão ser apresentadas por organizações da sociedade civil 

para execução de objetos relacionados com suas atividades e que disponham de 

condições técnicas para executá-lo.  

5.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do Chamamento Público, as 

organizações da sociedade civil que se enquadrem em uma ou mais das situações 

descritas nos artigos 39 a 41 da Lei nº 13.019/2014, quais sejam:  

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional;  

b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada;  

c) Tenha 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, 

http://www.sad.mt.gov.br/


 

 

                       SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE                                                                        Página 9 de 1 
                       Centro Político Administrativo – Rua C esq. c/ F, s/n,  Cuiabá-MT 
                       Telefone: (65) 3613-7313 
                       E-mail: contratos@sema.mt.gov.br  Home Page: www.sema.mt.gov.br 

 

estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 

como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau;  

d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 

anos, exceto se:  

I) For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; ou  

II) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 

efeito suspensivo;  

e) Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar 

a penalidade:  

I) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a administração;  

II) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública;  

III) 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, por prazo não 

superior a dois anos;  

IV) 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 organização da 

sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior;  

http://www.sad.mt.gov.br/
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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;  

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa:  

I) 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 08 (oito) anos;  

II) Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  

III) 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 02 de 

junho de 1992. 

h) É vedada a celebração de parcerias previstas nesta Lei que tenham por 

objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das 

funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de 

outras atividades exclusivas de Estado.  

i) Ressalvado o disposto no artigo 3º e no parágrafo único do artigo 84 da Lei 

13.019/2014, serão celebradas nos termos desta Lei as parcerias entre a 

Administração Pública e as entidades referidas no inciso I do artigo 2º. 

 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES  

 

6..1. A apresentação dos envelopes, em atendimento ao art. 26 da Lei nº 

13.019/2014, dar-se-á do dia 06 de junho de 2017 a 05 de julho de 2017, horário 

de expediente, na Superintendência de Recursos Hídricos da SEMA, devendo ser 

recebidos pela Comissão de Seleção.  

http://www.sad.mt.gov.br/
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6.2. A OSC interessada protocolizará, no ato de inscrição, Portfólio, Currículo(s) 

do(s) Coordenador(es) do projeto a ser executado e principais colaboradores, 

Proposta de Trabalho e demais anexos exigidos neste Edital para a sua 

qualificação técnica, bem como toda a documentação necessária à habilitação 

(jurídica e fiscal), em envelope único, opaco, devidamente lacrado.  

6.3. A abertura dos envelopes e a avaliação técnica e habilitação jurídica e fiscal 

será no dia 06 de julho de 2017,  

 

7. DA PROPOSTA DE TRABALHO  

 

7..1. A Proposta de Trabalho deverá ser elaborada com base nas condições 

estabelecidas neste Edital e seu Anexo, apresentada em 01 (uma) via numerada e 

rubricada, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia autenticada, 

devendo ser precedida de um sumário relacionando todos os documentos e as 

folhas em que se encontram, contendo: 

 

a) Cronograma das metas físicas;  

b) Plano de aplicação dos recursos financeiros; e 

c) Cronograma de execução físico-financeiro. 

 

8. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

  

8..1. A documentação apresentada será analisada pela Comissão de Seleção, que 

seguirá os critérios estabelecidos no presente chamamento público.  

8.2. Será DESCLASSIFICADA a entidade cuja proposta não atenda às 

especificações técnicas constantes no presente Edital e seus anexos.  

8.3. A OSC que obtiver pontuação inferior a 70,00 (setenta) pontos totais será 

DESCLASSIFICADA.  

http://www.sad.mt.gov.br/
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8.4. Será automaticamente eliminada a organização da sociedade civil que 

apresentar documentação incorreta, incompleta, vencida, inverídica ou fora do 

padrão estabelecido no presente chamamento público. 

8.5. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Comissão de 

Seleção procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento, 

pela OSC selecionada, dos requisitos previstos no inciso V do artigo 33 da Lei 

Federal nº 13.019/2014.  

8.6.  Na hipótese da OSC selecionada não atender aos requisitos exigidos no inciso 

V do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, àquela imediatamente melhor 

classificada será convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos 

ofertados pela concorrente desqualificada.  

8.7. Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação 

dos documentos que comprovem o atendimento dos requisitos previstos no inciso 

V do artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014.  

8.8. Após a análise e a avaliação de acordo com os critérios definidos neste Edital, 

a Comissão de Seleção emitirá parecer das propostas encaminhadas o resultado 

final do processo será divulgado no sítio www.sema.mt.gov.br. 

 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE SELEÇÃO DA PROPOSTA DE 

PARCERIA  

9..1. A seleção da Organização da Sociedade Civil será baseada na somatória da 

pontuação dos critérios a seguir descritos e conforme Quadro 1:  

 

9..1..1. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO  

O conjunto do presente item corresponde a 40 pontos.  

http://www.sad.mt.gov.br/
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Identifica a qualidade das atividades propostas no plano de trabalho, 

principalmente se as atividades propostas são aquelas necessárias para realizar o 

objeto da parceria e verifica se o cronograma é factível de execução.  

  

9..1.2. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

O conjunto do presente item corresponde 20 pontos.  

Verifica a adequação das atividades propostas levando em conta o 

dimensionamento do quadro de pessoal, metas para alcance da sustentabilidade 

econômica e custos presumidos.  

 

9..1.3. ANÁLISE DO PORTFÓLIO DAS REALIZAÇÕES E EXPERIÊNCIA TÉCNICA 

DA OSC 

O conjunto do presente item corresponde a 30 pontos.  

Comprovação de realizações e experiência técnica em elaboração de planos, 

programas, projetos ou estudos em recursos hídricos. 

 

9.1.4. ANÁLISE DO CURRÍCULO DOS COORDENADORES DO PROJETO E 

PRINCIPAIS COLABORADORES  

O conjunto do presente item corresponde a 10 pontos.  

Experiência técnica em elaboração de planos, programas, projetos ou estudos em 

recursos hídricos comprovada nos currículos.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sad.mt.gov.br/


 

 

                       SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE                                                                        Página 14 de 1 
                       Centro Político Administrativo – Rua C esq. c/ F, s/n,  Cuiabá-MT 
                       Telefone: (65) 3613-7313 
                       E-mail: contratos@sema.mt.gov.br  Home Page: www.sema.mt.gov.br 

 

 

 

 

 

Quadro 1  Critérios de seleção 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

PROPOSTA DE TRABALHO 40 

Adequação das atividades ao objeto da 
parceria 

20 

Prazo exequível 20 

  

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 20 

Adequação das atividades aos custos 
presumidos 

20 

PORTIFÓLIO DE REALIZAÇÕES 30 

Análise qualitativa dos estudos/projetos 
realizados pela OSC sob a ótica da aderência ao 
objeto do edital 

10 

Tempo de atuação no desenvolvimento dos 
estudos/projetos realizados sob a ótica da 
aderência ao objeto 

10 

Análise quantitativa dos estudos/projetos 
realizados pela OSC sob a ótica da aderência ao 
objeto do edital 

10 

CURRICULO 10 

Experiência técnica comprovada nos currículos 
sob a ótica da aderência ao objeto 

10 

 

9.2. A comissão de seleção, mediante relatório técnico, realizará, o julgamento das 

propostas de trabalho e orçamentárias, para a escolha da OSC que realizará o 

objeto dessa convocação.  

http://www.sad.mt.gov.br/
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9.3. A critério da Secretaria de Estado de Meio Ambiente poderão ser exigidos 

documentação ou esclarecimentos complementares às OSCs que manifestaram 

interesse nos termos desta convocação, sendo, neste caso, garantida a dilação de 

prazo para sua entrega.  

9.4. O relatório técnico contendo o julgamento das propostas conterá, para cada 

entidade participante, um parecer técnico de avaliação individualizado, a partir dos 

seguintes critérios:  

I. Avaliação da proposta de trabalho;  

II. Avaliação da proposta orçamentária;  

III. Análise do portfólio das realizações e experiência técnica;  

IV. Análise dos currículos dos Coordenadores do projeto e principais colaboradores. 

9.5. A análise e a avaliação serão conduzidas pela Comissão de Seleção em única 

fase.  

9.6. A entidade vencedora será aquela que apresentar a maior pontuação na 

somatória dos critérios relacionados no item 9.1. 

9.7. A classificação far-se-á pela ordem decrescente da pontuação obtida, sendo 

considerada vencedora a que alcançar a maior nota final.  

9.8. Será desconsiderada, para efeito de julgamento, proposta que contenha 

vantagem não prevista no Edital. 

9.9. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas de trabalho e 

orçamentárias, o desempate será feito com base na pontuação obtida no critério 

 

9.10. Persistindo o empate, a despeito da aplicação do critério de que trata o item, 

 

9.11. A comissão de seleção submeterá, para homologação a ordem de 

classificação das propostas apresentadas, considerando-se primeira colocada 

http://www.sad.mt.gov.br/
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aquela que obtiver a maior pontuação na avaliação em relação a cada um dos 

critérios indicados no item 9.1.  

9.12. Na hipótese da OSC selecionada apresentar ou sofrer impedimento de 

qualquer ordem para a celebração do Termo de Colaboração, a Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente poderá proceder à negociação e pactuação necessárias 

com as demais organizações sociais que apresentaram proposta, por ordem de 

classificação.  

9.13. Caso nenhuma das propostas analisadas atenda plenamente aos objetivos 

desta Convocação Pública ou os orçamentos apresentados superem a 

disponibilidade orçamentária para o Termo de Colaboração a ser celebrado, a 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente poderá solicitar às OSC concorrentes que 

procedam a ajustes nas propostas apresentadas ou realizar nova Convocação 

Pública.  

9.14. Durante o julgamento de que trata esta Convocação Pública, poderá ser 

disponibilizado à Comissão de Seleção, a critério do Titular da Pasta, 

assessoramento técnico, jurídico e econômico. 

 

10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  

 

10..1. Para fins de habilitação jurídica e de regularidade fiscal deverá ser 

apresentada a Certidão de Habilitação Plena no Sistema de Gerenciamento de 

Convênios (SIGCon), emitida pela Secretaria de Estado de Planejamento, cujo 

período de validade não poderá ser inferior à data de inscrição, conforme 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº.01, de 17 de março de 2016.  

 

10..1.2. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO  FINANCEIRA  

 

http://www.sad.mt.gov.br/
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10.1.2.1. Para fins de qualificação econômico-financeira dever-se-á apresentar a 

seguinte documentação:  

 

a) Balanço Patrimonial que conste demonstrações contábeis do último 

exercício, que comprovem a boa situação financeira da organização da 

sociedade civil de forma objetiva; e 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da organização da sociedade civil, certidão negativa de recuperação 

judicial, válida pelo prazo de 180 dias, contados a partir da data de sua 

emissão, no caso de não haver data de validade expressa no documento.  

 

10..1.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL  

 

10.1.3.1. A organização da sociedade civil deverá apresentar Certidão de Registro 

expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), que 

comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto do Convênio.  

10.1.3.2. A organização da sociedade civil deverá apresentar atestado(s) de 

capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove(m) desempenhos anteriores ou atuais de forma satisfatória, 

compatíveis com o objeto deste chamamento.  

10.1.3.2.1. No caso de atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica 

de direito privado, o mesmo deverá conter firma reconhecida em cartório, caso 

não seja reconhecida a firma em cartório, a SEMA reserva-se o direito de 

efetuar diligência para verificar autenticidade do documento, e só depois 

exarar a decisão quanto a habilitação ou inabilitação.  

10.1.3.2.2. O Atestado deverá ser em papel timbrado contendo a identificação do 

signatário responsável com firma reconhecida (quando emitido por pessoa jurídica 

de direito privado), bem como meios de contato (telefone, e-mail, etc.) que 

http://www.sad.mt.gov.br/
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possibilitem a realização de diligências para esclarecimento de dúvidas relativas 

às informações prestadas. 

 

10.1.3.3. A proponente deverá ainda demonstrar que possui em seu quadro 

técnico, pelo menos, 01 (um) profissional Engenheiro(a) Sanitarista, 01 (um) 

Sociólogo(a), 01 (um) profissional em Ciências Contábeis, e 01 (um) Geólogo(a);  

10.1.3.4. A organização da sociedade civil deverá demonstrar que os profissionais 

de seu quadro técnico, são detentores de atestado expedido por pessoa física ou 

jurídica, devidamente registrados nos seus respectivos Conselhos, e que 

comprovem ter os profissionais atuado em projetos iguais ou similares ao objeto 

da parceria.  

10.1.3.5. A comprovação de vínculo profissional poderá ser feita com:  

a) apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a 

organização da sociedade civil, na condição de contratante; ou  

b) cópia do Contrato de Trabalho; ou  

c) ficha de registro de Empregados, contendo o registro do Ministério do 

Trabalho, devidamente acompanhadas da Certidão de Registro e Quitação 

expedida pelo CREA, onde conste o(s) profissional (is) como responsável(is) 

técnico(s) pela referida organização da sociedade civil em fins lucrativos; ou 

d) cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente, no caso de proprietário ou sócio.  

10.1.3.5.1. Os registros perante o CREA deverão observar a Lei nº 5.194/66 e a 

Resolução 336/89 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.  

10.1.3.5.2. Os nomes dos responsáveis técnicos indicados deverão ser os mesmos 

que constar do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) para 

qualificação técnica do parceiro. 

 

11. DO CRONOGRAMA 

http://www.sad.mt.gov.br/
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11.1. O prazo de análise das propostas será dia 06 de julho de 2017, sendo que o 

resultado preliminar será divulgado em 07 de julho de 2017 no sítio oficial da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente: www.sema.mt.gov.br. 

 

Publicação do Edital de 

Chamamento no sítio 

www.sema.mt.gov.br 

06 de junho de 2017 

Período para Inscrições 06 de junho a 05 de julho de 2017 

Avaliação técnica e Habilitação 

Jurídica e Fiscal 
06 de julho de 2017 

Divulgação do Resultado Preliminar 

da Seleção no Sitio Oficial da SEMA 
07 de julho de 2017 

Prazo Recursal do Resultado 

Preliminar 
10 a 14 de julho de 2017 

Análise dos Recursos 17 de julho de 2017 

Publicação do Resultado Final do 

Chamamento  
17 de julho de 2017 

 

 

12. DO RESULTADO E DO RECURSO  

 

12..1. Somente depois do julgamento das propostas, a administração pública 

procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pelas 

organizações da sociedade civil selecionadas da documentação de habilitação, 

conforme art. 28 da Lei nº 13.019/2014.  

http://www.sad.mt.gov.br/
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12.2. Após análise de toda documentação apresentada pela Comissão de Seleção 

haverá a homologação do chamamento público e divulgado o resultado do 

julgamento no sítio oficial eletrônico www.sema.mt.gov.br.  

12.3. O prazo do recurso é de 05 (cinco) dias. 

12.4. O recurso deverá ser encaminhado à Comissão de Seleção do Chamamento 

Público, por meio de protocolo, no horário de expediente.  

12.5. A declaração de habilitação, por meio do presente Chamamento Público, não 

importará para a Administração Pública na obrigatoriedade de assinatura de 

Termo de Colaboração com a respectiva organização da sociedade civil, haja vista 

que estes serão firmados segundo critério de conveniência e oportunidade da 

Administração Pública. 

 

13. DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

 

13.1. A SEMA efetuará os repasses previstos no presente Chamamento Público, 

conforme comprovação do cumprimento do cronograma de execução previsto no 

Plano de Trabalho.  

13.2. O Termo de Colaboração terá vigência pelo prazo de 18 (dezoito) meses, a 

contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso podendo ser 

prorrogado por até 12 (doze) meses, desde que devidamente justificado pela OSC, 

e a critério da SEMA, e anterior ao término da vigência.  

13.4. O Termo de Colaboração poderá ser rescindido, segundo critérios de 

conveniência e oportunidade da Administração Pública, cabendo, nesse caso, 

indenização.  

13.5. A SEMA convocará a organização da sociedade civil para assinar o Termo de 

Colaboração, conforme minuta constante do Anexo V do presente Chamamento 

Público.  

http://www.sad.mt.gov.br/
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13.6. A organização da sociedade civil, na forma estabelecida na legislação vigente, 

apresentará prestação de contas, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, sujeitando-se, ainda, se constatada irregularidade ou inadimplência, a 

suspensão da liberação e/ou devolução de recursos. 

 

 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. Os valores necessários para atendimento das despesas do Termo de 

Colaboração a ser celebrado correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Natureza da Despesa Projeto/Região Fontes 

3.3.50 3113/9900 369/169 

 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

  

15.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Chamamento Público, 

devendo protocolar o pedido, sob pena de decadência, até 05 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, devendo a Comissão de 

Seleção decidir sobre a impugnação no prazo de 48h (quarenta e oito horas).  

15.2. A impugnação feita tempestivamente não impedirá nenhum interessado de 

participar do Chamamento Público, até ultimar o julgamento da decisão a ela 

pertinente.  

 

16. DA CONTRATAÇÃO PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  

(incluído atendendo Recomendação Técnica nº 314/2016/CGE)  

http://www.sad.mt.gov.br/
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16.1. Para a aquisição de bens e contratação de serviços, as organizações da 

sociedade civil deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, 

observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.  

16.2. A organização da sociedade civil deverá contratar empresas que tenham 

participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não 

acudirem interessados à cotação, quando será exigida pesquisa ao mercado 

prévia à contratação, que será registrada no SIGCon e deverá conter, no mínimo, 

orçamentos de três fornecedores.  

16.3. Para realização da Cotação de Preços, o convenente deverá executar os 

seguintes procedimentos:  

a) elaborar a Solicitação de Orçamento para Cotação de Preços no SIGCon;  

b) descrever o objeto a ser contratado de forma completa e detalhada, e em 

conformidade com o Plano de Trabalho, classificando o tipo de objeto em serviços 

ou produtos;  

c) especificar todos os itens a adquirir, com as respectivas unidades de medidas e 

quantidades;  

d) enviar a Solicitação de Orçamento para Cotação de Preços a 03 (três) 

fornecedores ou prestadores de serviços, estabelecendo prazo máximo para o 

recebimento de propostas de 05 (cinco) dias para aquisição de bens, e 15 (quinze) 

dias para a contratação de serviços;  

e) verificar se os produtos ou serviços orçados pelos fornecedores ou prestadores 

de serviços são compatíveis com as especificações técnicas e funcionais previstas 

na Solicitação de Orçamento;  

f) registrar no SIGCon os orçamentos apresentados, informando o nome do 

fornecedor ou prestador de serviço, CNPJ/CPF, endereço, telefone, e-mail e site 

se houver, e o preço unitário de cada item solicitado; e  

g) o resultado da seleção será registrado no SIGCon.  

http://www.sad.mt.gov.br/
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16.4. Nas hipóteses em que não houver pluralidade de opções, em razão da 

natureza do objeto, deve-se registrar a cotação prévia de preços obtidas no 

SIGCon. 

16.5. A organização da sociedade civil beneficiária de recursos públicos deverá 

executar diretamente a integralidade do objeto, permitindo-se a contratação de 

serviços de terceiros quando houver previsão no plano ou programa de trabalho 

ou em razão de fato superveniente e imprevisível, devidamente justificado, 

aprovado pelo órgão ou entidade concedente.  

16.6. Nas contratações de bens, obras e serviços, as organizações da sociedade 

civil poderão utilizar-se do sistema de registro de preços dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Estadual e dos demais entes federados, mediante 

autorização do gestor do registro de preço. 

 

17. DAS RESPONSABILIDADES E DAS SANÇÕES  

(Incluído atendendo Recomendação Técnica nº 314/2016/CGE)  

 

17.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 

normas da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01, de 17 de 

março de 2016, a administração pública estadual poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:  

a) advertência;  

b) 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, por prazo não superior a dois anos;  

c) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública do Estado 

de Mato Grosso, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

http://www.sad.mt.gov.br/
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penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil 

ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo 

de 02 (dois) anos.  

17.1.1. As sanções estabelecidas acima são de competência exclusiva do Secretário 

de Estado de Meio Ambiente, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 

no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.  

17.1.2. Prescreve em 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.  

17.1.3. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado 

à apuração da infração.  

 

18. DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

(Incluído atendendo Recomendação Técnica nº 314/2016/CGE)  

 

18.1. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 

saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 

das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública 

estadual no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata 

instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 

autoridade competente.  

18.2. A prestação de contas parcial, aquela pertinente a cada uma das parcelas 

de recursos liberados, será composta da seguinte documentação:  

a) Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa;  

b) Relatório de Execução Física;  

c) Relatório de Execução Financeira;  

d) Relação dos Pagamentos Efetuados;  

http://www.sad.mt.gov.br/
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e) Cópia das notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos, com a indicação do número 

da parceria, comprovação de quitação e atestado de recebimento dos serviços ou 

produtos;  

f) Cópia dos comprovantes de transferência eletrônica;  

g) Extrato da conta bancária que demonstre a execução realizada no período;  

h) Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas da obra ou 

serviço de engenharia, quando for o caso;  

i) Cópia das Cotações de Preços. 

18.2.1. Constatada irregularidade da prestação de contas parcial, o ordenador de 

despesa suspenderá imediatamente a liberação das parcelas seguintes e 

notificará a organização da sociedade civil, dando-lhe o prazo de trinta dias para 

sanar a irregularidade e/ou cumprir a obrigação.  

18.2.2. Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha sido 

sanada ou adimplida a obrigação, o ordenador de despesa da administração 

pública estadual deverá determinar o registro do fato no Sistema de 

Gerenciamento de Convênios (SIGCon) e a abertura da Tomada de Contas 

Especial e demais medidas de sua competência, sob pena de responsabilidade. 

18.3. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação 

dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da 

vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria 

exceder um ano.  

18.3.1. Pode a administração pública estadual promover a instauração de tomada 

de contas especial antes do término da parceria, desde que seja haja evidências 

de irregularidades na execução do objeto.  

18.3.2. O dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso 

envolvido na parceria.  

18.3.3. O prazo estabelecido no item 18.3 poderá ser prorrogado por até trinta 

dias, desde que devidamente justificado.  

http://www.sad.mt.gov.br/
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18.3.4. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração 

pública estadual observará os prazos previstos na Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01, de 17 de março de 2016, devendo concluir, 

alternativamente, pela:  

a) aprovação da prestação de contas;  

b) aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou  

c) rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 

tomada de contas especial.  

18.3.5. As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas 

serão registradas no SIGCon e na internet, devendo ser levadas em consideração 

por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública 

estadual. 

 

19. DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

 

19..1.  Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade 

civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam, 

expressamente:  

a) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, tais como planos, projetos e estudos em recursos hídricos.  

b) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas.  

20. DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE  

 

http://www.sad.mt.gov.br/
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20.1. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais 

visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações 

todas as parcerias celebradas com a administração pública, devendo incluir:  

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da 

administração pública responsável;  

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 

RFB;  

III - descrição do objeto da parceria;  

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;  

V - 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.  

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o 

valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus 

integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.  

 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

21..1. A SEMA 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. Será facultado à Comissão de Seleção promover, dentro do prazo previsto 

no presente Chamamento Público, diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo e a aferição dos critérios de habilitação de 

http://www.sad.mt.gov.br/
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cada organização da sociedade civil, bem como solicitar aos órgãos competentes a 

elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão da 

comissão.  

21.4. Os interessados em participar do presente Chamamento Público ficam, 

desde já, cientes de que, uma vez celebrado o Termo de Colaboração, o repasse 

da verba terá como pré-requisito a prova do recolhimento dos encargos 

tributários, sociais e trabalhistas previstos na legislação em vigor. 

21.5. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da 

capacidade operativa da organização da sociedade civil poderá ensejar a revisão 

das condições estipuladas a critério da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 

por meio de Termo Aditivo, e em caso, de inviabilidade operacional, a rescisão do 

instrumento proveniente deste edital.  

21.6. Constituem motivos para a rescisão ou denúncia do Termo de Colaboração, 

a ser firmado, o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições 

estabelecidas no presente Chamamento Público.  

21.7. A habilitação da organização da sociedade civil no presente processo seletivo 

não implica relação de obrigatoriedade para formalização de termo de 

colaboração.  

21.8. Os termos de colaboração que vierem a ser assinados serão publicados, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso às expensas da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente  SEMA/MT.  

21.9. Se a organização da sociedade civil que tenha apresentado melhores 

condições para habilitação recusar-se a assinar ou esteja impedida por qualquer 

outro motivo, será considerada desistente e chamada a próxima habilitada para a 

sua assinatura, respeitada a ordem de classificação, não ficando a SEMA 

http://www.sad.mt.gov.br/
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responsável por quaisquer ônus ou obrigações da Administração de restituir 

eventuais perdas decorrentes da desistência.  

21.10. Deverá ser dada publicidade ao presente chamamento público, pelo prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias, por intermédio da divulgação na primeira página do sítio 

oficial da SEMA.  

21.11. O Secretário de Estado de Meio Ambiente homologará o certame e publicará 

o resultado final do processo seletivo no sítio oficial da SEMA/MT: 

www.sema.mt.gov.br.  

21.12. Para assinatura do Termo de Colaboração, a Organização da Sociedade Civil 

deverá obrigatoriamente estar com a Certidão de Habilitação Plena vigente 

emitida pela SEPLAN. 

21.13. Fica eleito o foro da comarca de Cuiabá/MT para dirimir quaisquer questões 

ou controvérsias oriundas da execução deste Chamamento Público, com renúncia 

de qualquer outro. 

 

http://www.sad.mt.gov.br/


 
 
 

ANEXO I 
 
 
 

I  IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE OU MUNICÍPIO COOPERANTE 

 
1  Nome da Entidade 
 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
 

 2  CNPJ da Entidade 
 

03.507.415/0023-50 

 3  Esfera 
Administrativa: 
 

Estadual 

 4  Status Jurídico: 
 

Órgãos e Entidades 

Estaduais 
 

5  ENDEREÇO COMPLETO 

Rua C esq/com Rua F - Centro Político Administrativo 
 6  MUNICÍPIO 

CUIABÁ 
  

 

8   CEP 

78.050-970 
 9  DDD 

065 
 10  TELEFONE 

3613-7200 
 11  FAX 

3613-7209 
 12  E-MAIL 

chefiadegabinete@sema.mt.gov.br 

 

II  IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERANTE 

           
13  NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE 
 

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO 

 14  CPF DO 
DIRIGENTE 

629.183.119-87 

 15  Nº RG / DATA/ÓRGÃO EXPEDIDOR 

3.994.002-7 SSP/PR 

 

16  CARGO 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
 17  FUNÇÃO 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 
 

18  ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO 

Rua C esq/com Rua F - Centro Político Administrativo 
 19  MUNICÍPIO 

CUIABÁ 
 20  CEP 

78050-970 
 

21  DDD 

65 
 22  TELEFONE  

3613-72-00 
 23  E-MAIL 

chefiadegabinete@sema.mt.gov.br 

 

III  IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERADA 
 
24  NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE 

 
 25  CNPJ Nº 

 
 26  Esfera Administrativa 

 
 

28  ENDEREÇO COMPLETO 

 
 29  MUNICÍPIO 

 
 30  CEP 

 
 

31  DDD 
 

 32- TELEFONE 
 

 33  FAX 
 

 34  E-MAIL 
 

 
IV  IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE COOPERADA 

 
35  NOME DO DIRIGENTE 
 

 36  CPF Nº  37  Nº RG / DATA/ÓRGÃO EXPEDIDOR 
 

 

38  CARGO 

Prefeito 
 39  FUNÇÃO 

Prefeito 

 

40  ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO  41  MUNICÍPIO 
 

 42  CEP 

 

43  DDD  44  TELEFONE   45  E-MAIL 
 

 

PLANO DE TRABALHO  



 

46  LOCAL E DATA 
 
 

 47  ASSINATURA DO COOPERANTE 
 

 48  ASSINATURA DO COOPERADO 
 
 

 
 

VI - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DO COOPERANTE  

1  PROGRAMA: 393  Promoção da Conservação Ambiental para a Melhoria da Qualidade de Vida 

  

2 - PROJETO/ATIVIDADE: 3113  Implantação da Politica Estadual de Recursos Hídricos 

 

3 - FONTE 169/369 VALOR R$ 1.300.000,00 
 
 
 
 
 

 VII - DADOS DO PROJETO 

Título do Projeto: Plano Integrado de Bacias Hidrográficas nas Unidades de Planejamento e Gerenciamento do 

Alto Paraguai Superior (UPG-P3) e Alto Paraguai Médio (UPG-P2). 
 
 

Período de Execução do Projeto: 18 meses 

Inicio: 

Termino: 

 
 

Descrição Sintética do Objeto: Construir um instrumento de planejamento e gestão que de forma integrada e 
participativa, subsidie e fortaleça a atuação do sistema de gestão de recursos hídricos, oferecendo ferramentas 
que lhes permitam gerir esses de forma efetiva, garantindo seu uso múltiplo racional e sustentável, em beneficio 

de toda comunidade para as gerações presentes e futuras. 
 

Justificativa da Proposição: A elaboração deste projeto busca promover estudos técnicos voltados à 
orientação para o uso múltiplo, a gestão integrada e participativa visando ao uso racional e sustentável dos 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos.  
 
As regiões definidas para o trabalho foram determinadas em função de uma série de fatores importantes, 

sendo o principal os conflitos pelo uso da água que vem ocorrendo atualmente na área, devido à escassez 
causada principalmente pelo uso inadequado do solo e da própria água.  
 

Além disso, a motivação da escolha também se deu pelos programas e projetos que envolvem a região, e, que 
contribuirão para o êxito deste trabalho. Como exemplo, citamos os projetos Cultivando Água Boa e O Pacto 
em Defesa das Cabeceiras do Pantanal.  

 
A região também é a única no Estado a adotar o PSA - Pagamento por Serviços Ambientais, um programa 
criado pela Agência Nacional das Águas (ANA), que prevê a bonificação aos usuários que se proponham de 

forma voluntária a adotar práticas de manejos conservacionistas em suas terras com vistas à conservação do 
solo e da água (princípio provedor-recebedor).  
 

Ainda como fator importante para a escolha da área deste projeto, cabe salientar que a região possui um 
-P3).  

 

Esses fatores acima mencionados contribuirão enormemente para construção do Plano, visto já serem projetos 

V - INFORMAÇÕES  BANCÁRIAS 

1  BANCO 

 

 2  CONTA CORRENTE Nº 

 

 3  AGÊNCIA 

 

 4  PRAÇA DE PAGAMENTO 

 



 
atuantes na região, com conhecimento aprofundado, pessoas e organizações envolvidas.  
 
Este resultado será para ambos os lados. Os projetos já em andamento serão fortalecidos com a elaboração 

de um plano que contribua para a correta gestão das águas. 
 
A Região Hidrográfica do Paraguai é uma das doze regiões hidrográficas do Brasil classificada pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). No Estado, corresponde a 174.107,89 km², cerca de 19,3% do território e 
é d  
 

As Unidades de Planejamento e Gerenciamento P2 e P3, contempladas por este projeto, estão situadas nas 
regiões de planalto, onde se concentram as nascentes de grande parte dos rios formadores do Pantanal. Essas 
UPGs possuem uma área total de 32.664,87 km² e compreende o total ou em parte os municípios de: 

Nova Olímpia, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela, Cáceres, Lambari D´Oeste, São José dos 
Quatro Marcos, Araputanga, Rio Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Denise, Diamantino, Alto Paraguai, 

ra do Livramento e 

Nortelândia. 
 
 
 
 





 

 
VIII - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DAS METAS FÍSICAS 

 

1 - META 2 - ETAPA/FASE 3 - ESPECIFICAÇÃO 4 - UNIDADE DE 
MEDIDA 

5 - 
QUANTIDADE 

1. Elaboração do 
Plano de Bacia 
Alinhado com o Plano 
Estadual de Recursos 
Hídricos. 

1.1 Diagnóstico 

Integrado das 

UPG  

 

 

a) Definição das Unidades de Paisagem:  

Mapa com a delimitação das áreas de preservação permanente hídricas das 

 

informações de área (ha), representatividade (%), potencialidade, limitações e 

aptidões de cada unidade. 

 

b)  Estudo de disponibilidade hídrica superficial: 

Tipos de us  

Situação de comprometimento da disponibilidade hídrica. 

com indisponibilidade hídrica (se houver). 

Quadro dos trechos com demanda hídrica contendo as seguintes informações: 

regularização, vazão outorgável, vazão de demandada; vazão de disponibilidade 

hídrica; comprometimento da disponibilidade hídrica (%); viabilidade de 

regularização da vazão (sim ou não) - para os trechos com indisponibilidade 

hídrica; 

 

c) Estudo de disponibilidade hídrica subterrânea; 

Mapeamento de aquíferos; 

Mapeamento de áreas vulneráveis a contaminação da água subterrânea; 

Mapeamento de áreas sujeitas a ou com identificada superexplotação de águas 

subterrâneas; 

 
d) Uso e ocupação do solo: 

   

 

Relatório técnico 03 vias 
impressas com 
mapas em 
escala de 
1:1.00.00; e uma 
em meio digital 



 

1. Elaboração do 
Plano de Bacia 
Alinhado com o Plano 
Estadual de Recursos 
Hídricos. 

 

 

 

 

1.2  Prognóstico 

Integrado das 

UPG  

 

a) Descrição metodológica para definição de cenários; as alternativas de 

compatibilização entre disponibilidades, demandas e qualidade, bem como 

interesses internos e externos à bacia; e prospecção de cenários alternativos 

(com proposta conservadora, otimista e pessimista) para o Plano. 

 
b) Deverão apresentar as seguintes caracterizações: 

 Elaboração de projeções da demanda hídrica; 

 Elaboração de projeções da oferta hídrica; 

 Escolha do cenário que otimize o balanço oferta x demanda; 

 Proposição de medidas não estruturais que melhorem a eficiência do 

sistema; 

 

c) Proposição de um modelo de gerência; 

Relatório técnico 

03 vias 
impressas com 
mapas em 
escala de 
1:1.00.00; e uma 
em meio digital 



 

1. Elaboração do Plano 
de Bacia Alinhado com 
o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos. 

1.3 Plano de Ação 
a) diar a criação de 

um sistema de informações sobre recursos hídricos da bacia. 

b) Criar um roteiro para implementação do PBH, a servir de referência e 

instrumental para o CBH, especialmente no que se refere ao estabelecimento de 

uma proposta de arranjo institucional a ser adotado para integração das ações de 

todas as instâncias legalmente investidas de responsabilidades operacionais e 

demais instituições que atuam nas UP  

c) Elaboração de diretrizes e critérios de um plano de curto prazo para 

aproveitamento integrado e controle de recursos hídricos. 

d) Elaboração de diretrizes e critérios de um projeto de incremento da oferta 

hídrica. 

e) Estabelecimento de um sistema de apoio à decisão. 

f) Elaboração de diretrizes e critérios para a gestão de estoques de água nas 

 

g) Elaborar diretrizes e critérios para o desenvolvimento de projetos de 

revitalização, recuperação, preservação e conservação dos recursos hídricos das 

nascentes, à recomposição das vegetações e matas ciliares e à instituição de 

marcos legais para apoiar financeiramente as boas práticas conservacionistas na 

bacia hidrográfica. 

h) Elaborar diretrizes e critérios para o desenvolvimento de projetos de proteção 

de águas subterr  

i) Elaborar estudos que indiquem áreas críticas e inapropriadas a novas 

perfurações de poços tubulares para explotação de águas subterrâneas. 

j) Elaborar diretrizes de vazão remanescente ou ecológica para usos específicos. 

l) Elaborar estudo de vazão de referência para o cálculo da vazão outorgável; 

m) Elaborar diretrizes e critérios para o desenvolvimento de projetos para o 

alcance de metas de qualidade e quantidade dos recursos hídricos. 

n) Propor os níveis de qualidade que as águas deverão possuir para atender às 

necessidades das comunidades da região e estabelecer metas de melhoria da 

qualidade, definindo medidas necessárias para proteger, recuperar promover a 

qualidade dos recursos hídricos com vistas à saúde humana, à vida aquática e a 

qualidade ambiental. 

Relatório técnico 

03 vias 
impressas com 
mapas em 
escala de 
1:1.00.00; e uma 
em meio digital 



 

2. Comunicação, 
Mobilização Social e 

Educação Ambiental. 

 

2.1 Elaboração de 

um Plano 

Continuado de 

Mobilização Social e 

Educação 

Ambiental nas 

UPG s; 

 

 

 

2.2 Realização de 

seminário de 

integração dos 

Comitês de Bacias 

Hidrográficas 

(CBH) nas UPG s 

P2 e P3; 

 

2.3 Realização de 

seminário de 

apresentação do 

Plano de Bacias 

Hidrográficas 

elaborado aos 

comitês da P2 e P3 

e à coletividade. 

2.1.1  

Objetivo do Plano:  

a) Planejar e organizar atividades de mobilização social nos municípios da área 
das UPG; 

b) Envolver usuários e coletividade nas questões associadas aos recursos hídricos. 

Conteúdo do Plano:  

Atividades e campanhas a serem realizadas, visando o incentivo à formação de 
lideranças locais, diálogo com os públicos interessados, apresentação das 
atividades desenvolvidas pelos CBHs; 

  

2.1 Plano consolidado 

(metodologias, 

cronograma físico e 

financeiro, plano de 

aplicação de 

recursos, memória 

de cálculo) 

2.2 Certificados 

emitidos 

2.3 Certificados 
emitidos 

03 vias 
impressas e 04 
em meio digital 

100 

100 

 



 

3.0 Produto Final 
 
 
 
 

 

3.1 Relatório parcial 

 

 

 

3.2 Consolidação 

do relatório Final  

 
- 

 
 
 
 
 
 
Documento completo que integra e consolida os produtos parciais. Documento 
que representa o produto final para aprovação no CBH. 
 

Resumo executivo do PBH. Relatório de teor gerencial que contenha a mensagem 

básica do plano, os temas relevantes e inerentes a cada bacia, as intervenções 

apontadas, as principais diretrizes e ilustrações sobre a bacia, redigidas de forma 

sintética e em linguagem acessível. 

 

 
SIG (ArcGis). O SIG será formado por uma base de dados, contendo informações 
tabulares e espaciais, de interesse do plano diretor de recursos hídricos e do 
enquadramento dos corpos de água bacia, a serem definidas durante o projeto, 
que poderão ser visualizadas dinamicamente na forma de mapas temáticos, 
tabelas e relatórios. 

Relatório técnico 

Relatório técnico 

Relatório técnico 

Base de dados 
constituída 

03 vias 
impressas com 
mapas em 
escala de 
1:1.00.00; e uma 
em meio digital 

50 exemplares 
encadernados 
e em meio 
digital 

 

50 exemplares 
encadernados 
e em meio 
digital 

01 base de 
dados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1  CÓDIGO 2  ATIVIDADE 3  
ESPECIFICAÇÃO 

4  INDICADOR FÍSICO 5 - DESPESAS 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

    

 
 
 

 
 

 

IX - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR ATIVIDADE 



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

X - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS, POR NATUREZA DE DESPESA 

1 - NATUREZA DE DESPESA 2 - DISCRIMINAÇÃO 3  TOTAL GERAL (R$) 

3190.11 PESSOAL  

3390.14 DIÁRIAS   

3390.33 PASSAGENS  

3390.35 CONSULTORIAS  

3390.30 MATERIAL DE CONSUMO  

3390.36 SERVIÇOS DE TERCEIROS  PESSOA FÍSICA   

3390.39 SERVIÇOS DE TERCEIROS  PESSOA JURÍDICA   

TOTAL GERAL 1.300.000,00 



 

 
XI. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 
 

META I FASE %  MÊS 01 %  MÊS 
02 

%  MÊS 
03 

%  MÊS 
04 

%  MÊS 
05 

%  MÊS 
06 

%  MÊS 
07 

%  MÊS 
08 

%  MÊS 
09 

 

Elaboração do 

Plano de Bacia 

Alinhado com o 

Plano Estadual 

de Recursos 

Hídricos 

 

 

 

 

Diagnóstico Integrado das 

Unidades de Planejamento 

e Gerenciamentos; 

 

                  

 Prognóstico Integrado das 
Unidades de Planejamento 
e Gerenciamentos; 

                  

 Planos de Ação Integrado 
das Unidades de 
Planejamento e 
Gerenciamentos; 
 

                  

 

Total Mensal          

Total Acumulado          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

META I FASE %  MÊS 10 %  MÊS 11 %  MÊS 
12 

%  MÊS 
13 

%  MÊS 14 %  MÊS 
15 

%  MÊS 16 %  MÊS 
17 

%  MÊS 
18 

 
Elaboração do 
Plano de Bacia 
Alinhado com o 
Plano Estadual 
de Recursos 
Hídricos 

 

 

Diagnóstico Integrado das 
Unidades de Planejamento 
e Gerenciamentos; 
 

                  

 Prognóstico Integrado das 
Unidades de Planejamento 
e Gerenciamentos; 

                  

 Planos de Ação Integrado 
das Unidades de 
Planejamento e 
Gerenciamentos; 
 

                  

 

Total Mensal          

Total Acumulado          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

META II FASE 01 %  MÊS 01 % MÊS 
02 

%  MÊS 
03 

%  MÊS 
04 

%  MÊS 
05 

%  MÊS 
06 

%  MÊS 
07 

%
  

MÊS 
08 

%  MÊS 09 

 

 

Comunicação, 

Mobilização 

Social e 

Educação 

Ambiental. 

 

 

 

Elaboração de um Plano 

Continuado de Mobilização 

Social e Educação 

Ambiental nas UPGs; 

 

 

 

                  

 Realização de seminário de 

integração dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas (CBH) 

nas UPGs P2 e P3; 

 

                  

 Realização de seminário de 
apresentação do Plano de 
Bacias Hidrográficas 
elaborado aos comitês da 
P2 e P3 e à coletividade. 

                  

 

Total Mensal          

Total Acumulado          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

META II FASE  %  MÊS 
10 

%  MÊS 
11 

%  MÊS 
12 

%  MÊS 
13 

%  MÊS 
14 

%  MÊS 
15 

%  MÊS 
16 

%  MÊS 
17 

%  MÊS 
18 

 

 

Comunicação, 
Mobilização 
Social e 
Educação 

Ambiental. 
 

 

 

 

Elaboração de um Plano Continuado 

de Mobilização Social e Educação 

Ambiental nas UPGs; 

 

                  

 Realização de seminário de 

integração dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBH) nas UPGs P2 e 

P3; 

                  

 Realização de seminário de 
apresentação do Plano de Bacias 
Hidrográficas elaborado aos comitês 
da P2 e P3 e à coletividade. 

                  

 

Total Mensal          

Total Acumulado          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

META III FASE 01 %  MÊS 01 %  MÊS 
02 

%  MÊS 
03 

%  MÊS 
04 

%  MÊS 
05 

%  MÊS 
06 

%  MÊS 
07 

%  MÊS 
08 

%  MÊS 
09 

 

 
 
Produto Final 
 

 

 
 
 
Relatório Parcial do Plano 

                  

 Consolidação do Relatório 
Final do Plano 

                  

 

Total Mensal          

Total Acumulado          

 
 
 

META III FASE 01 %  MÊS 10 %  MÊS 
11 

%  MÊS 
12 

%  MÊS 
13 

%  MÊS 14 %  MÊS 15 %  MÊS 16 %  MÊS 17 %  MÊS 
18 

 

 
 
Produto Final 
 

 

 
 
 
 
Relatório Parcial do Plano 

                  

 Consolidação do Relatório 
Final do Plano 

                  

 

Total Mensal          

Total Acumulado          



 

 

 

 
 
 

XII  DECLARAÇÃO 
 

            Na qualidade de representante legal do Proponente, DECLARO, para fins de prova junto ao Governo do Estado de 
Mato Grosso e, sob as penas do estabelecido no Código Penal Brasileiro, art. 299, que inexiste qualquer débito em mora 
com o Tesouro Estadual ou situação de inadimplência junto a qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública 
Estadual, que impeça a transferência de recursos na forma deste Plano de Trabalho, o qual atesta a sua veracidade. 
 

Local e Data 
 
 

 Nome do Cooperado 
 
 

 Assinatura do Cooperado 

 

 

XIII  APROVAÇÃO 
 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente aprova o presente Plano de Trabalho, na forma 

proposta. 

 

Local e Data 
 
 
 

 SEMA / MT  Assinatura do Dirigente do Órgão 

 
 

 



 

 

 

 
 

  

ANEXO II 
MINUTA 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017/SEMA/MT 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA 

DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E A 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

DENOMINADA XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 
 Pelo presente instrumento, o ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, doravante denominada SEMA, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 

03.507.415/0023-50, representado neste ato pelo Exmo. Sr. Secretário, Sr. 

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO, brasileiro, casado, portador da carteira 

de identidade RG nº 3.994.002-7 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº. 629.183.119-

87, residente e domiciliado nesta Capital, e de outro lado a organização da 

sociedade civil denominada XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado OSC, representado 

por seu Presidente, Sr º XXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, 

residente e domiciliado na Rua xxxxxxx, nº xxxx, bairro xxxxxx, Cidade: 

XXXXXXXXXXX/MT , portador da carteira de identidade RG nº. xxxxxxxx SSP/xxx e 

inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxx, com sujeição no que couber, nos termos 

da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações e nas demais normas vigentes sobre a 

matéria, assim como da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE  MT 

nº 001/2016 e suas alterações, resolvem firmar o presente TERMO DE 

COLABORAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por finalidade formalizar 

entendimentos entre as partes no sentido de firmar parceria para estudos e 

projetos necessários para a elaboração de um Plano Integrado de Bacias 

Hidrográficas nas Unidades de Planejamento e Gerenciamento do Alto Paraguai 

Superior (UPG-P3) e Alto Paraguai Médio (UPG-

na porção sudoeste do Estado e abrange total ou em partes os municípios das 



 

 

 

 
 

  

UPGs P2 e P3: Nova Olímpia, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela, 

Cáceres, Lambari D´Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Rio 

Branco, Salto do Céu, Reserva do Cabaçal, Denise, Diamantino, Alto Paraguai, 

Arenápolis

Nossa Senhora do Livramento e Nortelândia. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  DO PLANO DE TRABALHO  

2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano 

de trabalho especialmente elaborado para a celebração e que passa a fazer parte 

integrante do presente instrumento, independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS  

3.1. Os recursos financeiros necessários à execução do presente TERMO DE 

COLABORAÇÃO constam na proposta apresentada pela OSC no chamamento 

público nº 001/2017/Sema/MT, sendo que a SEMA repassará o valor total de R$ 

1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais), para realização das 3 metas 

conforme Plano de Trabalho. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. Os recursos financeiros a serem disponibilizados pela SEMA correrão por conta 

do orçamento na seguinte dotação:  

PROJETO/ATIVIDADE: 3113 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.50 

FONTE: 169/369 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES  
 

5.1. Serão obrigações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente  SEMA/MT na 

parceria:  

a) O repasse de recursos no valor de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e 

trezentos mil reais), conforme Plano de Trabalho;  



 

 

 

 
 

  

b) O acompanhamento e fiscalização da execução da parceria, através da 

Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Gestor da Parceria, definidos 

no art. 2º, incisos VI e XI, da Lei nº 13.019/2014, observando se os recursos 

estão sendo aplicados e em conformidade com o Plano de Trabalho, normas 

e especificações técnicas; 

c) Publicar o extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias, a contar assinatura;  

d) Receber e analisar a Prestação de Contas;  

e) Dar ciência do Termo de Colaboração ao Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, para registro;  

f) Prorrogar, de ofício, a vigência da parceria, quando houver atraso na 

liberação dos recursos;  

g) Conservar a autoridade normativa e exercer o controle e fiscalização sobre a 

execução, bem como assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo a 

terceiros, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, 

de modo a evitar a descontinuidade da ação pactuada.  

 

5.2. Serão obrigações da Organização da Sociedade Civil na parceria:  

a) Possuir, em seu quadro permanente ou por contrato de prestação de 

serviços, a capacidade técnica para realizar o objeto da parceria; 

b) Possuir estrutura física administrativa necessária para a execução da 

parceria;  

c) Assumir o compromisso de seguir as normas de segurança do trabalho;  

d) Responder pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

investimento e de pessoal;  

e) Responder, exclusivamente, pelo pagamento de encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, relacionados à execução do objeto 

previsto neste Edital, não implicando responsabilidade solidária ou 

subsidiária da Administração Pública a inadimplência da Organização da 



 

 

 

 
 

  

Sociedade Civil em relação ao respectivo pagamento, os ônus incidentes 

sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução;  

f) Aplicar os recursos repassados pela SEMA/MT, e os correspondentes à 

sua contrapartida quando for o caso, no objeto deste Edital, utilizando-os 

com observância do respectivo Plano de Aplicação e Cronograma de 

Execução constantes do Plano de Trabalho;  

g) Prestar contas dos recursos repassados, da contrapartida e da aplicação 

financeira, na forma prevista na INC nº 01/2016, na Lei Federal nº 

13.019/2014 e alterações, e no Decreto nº 466/2016; 

h) Restituir eventual saldo de recursos, inclusive rendimentos de aplicação 

financeira, à SEMA/MT (conta do PROGESTÃO MT), conforme o caso, na 

data de sua conclusão ou extinção;  

i) Restituir à SEMA/MT o valor transferido, atualizado monetariamente, 

desde a data de recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 

legislação aplicável ao debito para com a Fazenda estadual, nos seguintes 

casos:  

I- quando não executado o objeto pactuado;  

II- quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de conta 

parcial ou final;  

III- quando os recursos forem utilizados em finalidades diversas da 

estabelecida neste Edital.  

j) Recolher à SEMA/MT (conta do PROGESTÃO MT) o valor corrigido 

referente à contrapartida pactuada, quando na execução dos serviços 

não for comprovada sua aplicação;  

k) Utilizar a conta bancária, aberta especificamente para execução dos 

serviços objeto deste Edital, sendo somente nela permitidos créditos e 

saques para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho do 

respectivo instrumento, mediante cheque nominal ao credor, ordem 



 

 

 

 
 

  

bancária ou transferência eletrônica, ou, ainda, para aplicação no 

mercado financeiro;  

l) Fornecer, prontamente, todas as informações e esclarecimentos 

porventura solicitados pela SEMA/MT, por intermédio da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, relativamente às atividades, operações, 

contratos, documentos e registros contábeis referentes a este Edital, 

bem como solucionar as incorreções no tempo aprazado, conforme a 

peculiaridade de cada caso; 

m) Manter diário de execução atualizado e disponibilizar, a qualquer tempo, 

para a Administração Pública;  

n) Apresentação de Certidão de Registro expedida pelo Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA), que comprove o exercício da 

atividade relacionada com o objeto da parceria;  

o) Demonstração de que possui em seu quadro técnico, pelo menos, 01 (um) 

profissional Engenheiro(a) Sanitarista, 01 (um) Sociólogo(a), 01 (um) 

profissional em Ciências Contábeis, e 01 (um) Geólogo(a);  

p) Demonstração que os profissionais de seu quadro técnico são detentores 

de atestado expedido por pessoa física ou jurídica, devidamente 

registrados nos seus respectivos Conselhos, e que comprovem ter os 

profissionais atuado em projetos iguais ou similares ao objeto da parceria;  

q) Atender, em sua integralidade, as disposições da Lei nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, do Decreto Estadual nº 446, de 16 de março de 2016, bem 

como da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01, de 17 

de março de 2016. 

r) Executar os serviços descritos e caracterizados na proposta, cumprindo 

as metas a serem atingidas, nos prazos previstos, conforme os termos e 

anexos deste Edital;  

s) Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execução dos 

serviços contratados;  



 

 

 

 
 

  

t) 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;  

u) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da execução da parceria;  

v) 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;  

w) Assumir o ônus decorrente de ações judiciais provenientes de danos 

causados pela má execução dos serviços que possam vir a ser imputados 

por terceiros, suportando, inclusive, os prejuízos decorrentes da ação ou 

omissão;  

x) 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 empregados ou prepostos, causados 

ao Estado ou a terceiros, sem prejuízo das demais cominações legais e 

contratuais;  

y) 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 deste Edital;  

 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  
 

6.1. O prazo de vigência do presente instrumento é de 18 (dezoito) meses, contados 

a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 12 (doze) 

meses, desde que devidamente justificado pela OSC, e a critério da SEMA, e 

anterior ao término da vigência. 

 
CLAUSULA SÉTIMA -  
 



 

 

 

 
 

  

7.1. A SEMA poderá, ex officio, prorrogar a vigência do presente TERMO DE 

COLABORAÇÃO, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta 

prorrogação ao exato período do atraso verificado. 

 

CLAUSULA OITAVA  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

8.2. Os órgãos ou entidades do Estado de Mato Grosso que celebrarem qualquer 

tipo de TERMO DE COLABORAÇÃO que envolva a transferência de recursos, com 

entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro 

de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como 

atribuição a fiscalização do presente instrumento, responsabilizando-se pelo 

acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física 

do objeto, designar um gestor da parceria e uma comissão de monitoramento e 

avaliação da parceria. 

 

8.2.1. São obrigações do Fiscal do presente TERMO DE COLABORAÇÃO:  

a) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto pactuado no presente 

instrumento;  

b) informar ao superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e as providências 

adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;  

c) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, nos termos do 

artigo. 51, § 1º, da INC SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01/2016; 

 

8.2.2. São obrigações do Gestor do presente TERMO DE COLABORAÇÃO:  

a) emitir parecer financeiro conclusivo sobre as prestações de contas parciais e 

final apresentadas pela organização da sociedade civil, quanto à correta execução 

e regular aplicação dos recursos da parceria; e  

b) realizar a gestão dos instrumentos celebrados no tocante ao controle dos 

procedimentos de celebração, execução e prestação de contas. 

 

8.2.3. São obrigações da Comissão de Monitoramento:  



 

 

 

 
 

  

a) o monitoramento e a avaliação do comprimento do objeto das parcerias 

celebradas com as organizações da sociedade civil, bem como emitir parecer 

técnico conclusivo, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de 

monitoramento e avaliação e do parecer financeiro conclusivo. 

 

 

8.2.4. A administração pública estadual poderá valer-se do apoio técnico de 

terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se 

situem próximos ao local de aplicação dos recursos; 

 

CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS  
 
9.1. O presente Termo de Colaboração será firmado no valor de R$ 1.300.000,00 

(hum milhão e trezentos mil reais), divididos em 3 (três) parcelas semestrais de: 

a) 50%, equivalente a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) no início no 

1º semestre, com o intuito de viabilizar as ações imediatas e necessárias à 

inicialização do projeto, 

b) 30%, equivalente a R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais) no início do 2° 

semestre; 

c) 20%, equivalente a R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) no início do 3° 

semestre. 

9.1.1.. Os repasses serão realizados até o 10º dia útil do início de cada semestre. 

9.2. Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a 

liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à 

apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela 

anterior, composta da documentação especificada no artigo 58 da INC 

SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2016, bem como devendo a organização da 

sociedade civil estar em situação regular com a execução do plano de trabalho 

e estar em dia com as divulgações, tanto na internet quanto nos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, de todas informações da 

parceria constantes do art. 23 da INC SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2016. 

(Incluído atendendo Recomendação Técnica nº 314/2016/CGE/MT) 



 

 

 

 
 

  

9.3. Os recursos repassados pela SEMA, enquanto não utilizados, deverão ser 

obrigatoriamente aplicados em:  

a) Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) 

mês; ou  

b) Fundo de aplicação financeira, de curto prazo, ou operação de mercado aberto, 

lastreada em título da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver 

prevista para prazos menores que um mês.  

9.4. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados 

no objeto do presente instrumento, estando sujeitos às mesmas condições de 

prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.  

9.5. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro não 

poderão ser computadas como contrapartida repassada pela organização da 

sociedade civil, mesmo as que são oriundas dos recursos de contrapartida. 

9.6. A liberação da parcela de recurso financeiro ficará retida até o saneamento 

das seguintes 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 organização da sociedade civil em relação a obrigações 

estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;  

c) quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa 

suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos 

órgãos de controle interno ou externo. 

9.7. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública estadual no prazo 

improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de 

contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 

administração pública estadual.  



 

 

 

 
 

  

9.8. 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 sua conta bancária. 

9.8.1. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária 

de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

10.1. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 

conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou 

concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 

pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e 

dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas. 

10.2. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

10.3. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 

causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o 

cumprimento das normas pertinentes.  

10.4. A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 

resultados alcançados, bem como observará regras específicas de acordo com o 

montante de recursos públicos envolvidos. 

10.5. Serão aceitos como comprovação imagens que demonstrem a realização do 

objeto da parceria, especialmente: imagens de produtos adquiridos, folders, 

imagens de divulgação em mídias eletrônicas, desde que não sejam utilizados como 

meios isolados.  

10.6. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em 

plataforma eletrônica, através do envio da documentação pelo SIGCon, e também 

de forma física, através do envio de toda a documentação à SEMA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 

11.1. A prestação de contas parcial, aquela pertinente a cada uma das parcelas de 

recursos liberados, será composta da seguinte documentação:  



 

 

 

 
 

  

a) Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa;  

b) Relatório de Execução Física;  

c) Relatório de Execução Financeira;  

d) Relação dos Pagamentos Efetuados;  

e) Cópia das notas fiscais, cupons fiscais e/ou recibos, com a indicação do número 

da parceria, comprovação de quitação e atestado de recebimento dos serviços ou 

produtos;  

f) Cópia dos comprovantes de transferência eletrônica;  

g) Extrato da conta bancária que demonstre a execução realizada no período;  

h) Cópia das Cotações de Preços e; 

i) Relatórios Técnicos parciais e Produtos descritos nas atividades do Plano de 

Trabalho.  

11.2. Constatada irregularidade da prestação de contas parcial, o ordenador de 

despesa suspenderá imediatamente a liberação das parcelas seguintes e notificará 

a organização da sociedade civil, dando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para sanar a 

irregularidade e/ou cumprir a obrigação.  

11.3. Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha sido sanada 

ou adimplida a obrigação, o ordenador de despesa da administração pública 

estadual deverá determinar o registro do fato no Sistema de Gerenciamento de 

Convênios (SIGCon), e a abertura da Tomada de Contas Especial e demais medidas 

de sua competência, sob pena de responsabilidade.  

11.4. A não apresentação da prestação de contas parcial ou sua não aprovação 

ensejará o bloqueio das parcelas subsequentes da parceria e impedirá a 

celebração de novas parcerias com o Estado.  

11.5. No caso de não apresentação da prestação de contas parcial dos recursos 

recebidos, nos prazos estipulados pela legislação ou pela administração pública 

estadual, a organização da sociedade civil será inscrita como inadimplente no 

SIGCon manualmente pelo órgão e a seu critério. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 



 

 

 

 
 

  

12.1. A prestação de contas final é a demonstração consolidada da execução física 

e financeira da parceria, para se aferir se o objeto pactuado foi efetivamente 

cumprido pela organização da sociedade civil.  

12.2. Uma vez que através do presente instrumento haverá a liberação de duas ou 

mais parcelas, e considerando que os documentos comprobatórios das despesas já 

foram encaminhados nas respectivas prestações de contas parciais, a prestação 

de contas final será composta dos relatórios consolidados de todo o período e 

demais documentos, conforme abaixo:  

a) Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa;  

b) Relatório de Cumprimento do Objeto;  

c) Relatório de Execução Física;  

d) Relatório de Execução Financeira; 

e) Relação dos Pagamentos Efetuados;  

f) Conciliação Bancária, quando for o caso;  

j) Extrato da conta bancária específica referente a todo o período de execução da 

parceria;  

l) Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas do projeto;  

m) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta indicada pela 

administração pública estadual; e  

n) Relatórios finais e produtos elencados nas atividades do Plano de Trabalho. 

12.3. Além da documentação constante do item anterior, a prestação de contas 

dar-se-á mediante a análise dos seguintes relatórios:  

a) relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e 

o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;  

b) relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das 

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do 

objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no 

plano de trabalho e;   



 

 

 

 
 

  

c) relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de 

monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do 

objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.  

12.4. A administração pública estadual deverá registrar no SIGCon o recebimento 

da prestação de contas.  

12.5. O gestor emitirá parecer técnico financeiro de análise de prestação de contas 

da parceria celebrada.  

12.5.1. Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil 

deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de 

monitoramento do cumprimento das metas do objeto.  

12.5.2. Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em 

execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este 

artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar:  

a) os resultados já alcançados e seus benefícios;  

b) os impactos sociais;  

c) o grau de satisfação do público-alvo; e  

d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 

pactuado.  

12.5.3. Durante o prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da 

prestação de contas no SIGCon, a organização da sociedade civil deve manter em 

seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  DA CONTRATAÇÃO PELAS ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL 

13.1. Para a aquisição de bens e contratação de serviços, as organizações da 

sociedade civil deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, 

observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.  

13.2. A organização da sociedade civil deverá contratar empresas que tenham 

participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não 

acudirem interessados à cotação, quando será exigida pesquisa ao mercado prévia 



 

 

 

 
 

  

à contratação, que será registrada no SIGCon e deverá conter, no mínimo, 

orçamentos de três fornecedores.  

13.3. Para realização da Cotação de Preços, o convenente deverá executar os 

seguintes procedimentos:  

a) elaborar a Solicitação de Orçamento para Cotação de Preços no SIGCon;  

b) descrever o objeto a ser contratado de forma completa e detalhada, e em 

conformidade com o Plano de Trabalho, classificando o tipo de objeto em serviços 

ou produtos;  

c) especificar todos os itens a adquirir, com as respectivas unidades de medidas e 

quantidades;  

d) enviar a Solicitação de Orçamento para Cotação de Preços a 03 (três) 

fornecedores ou prestadores de serviços, estabelecendo prazo máximo para o 

recebimento de propostas de 05 (cinco) dias para aquisição de bens, e 15 (quinze) 

dias para a contratação de serviços;  

e) verificar se os produtos ou serviços orçados pelos fornecedores ou prestadores 

de serviços são compatíveis com as especificações técnicas e funcionais previstas 

na Solicitação de Orçamento;  

f) registrar no SIGCon os orçamentos apresentados, informando o nome do 

fornecedor ou prestador de serviço, CNPJ/CPF, endereço, telefone, e-mail e site se 

houver, e o preço unitário de cada item solicitado; e  

g) o resultado da seleção será registrado no SIGCon.  

13.4. Nas hipóteses em que não houver pluralidade de opções, em razão da 

natureza do objeto, deve-se registrar a cotação prévia de preços obtidas no 

SIGCon.  

13.5. A organização da sociedade civil beneficiária de recursos públicos deverá 

executar diretamente a integralidade do objeto, permitindo-se a contratação de 

serviços de terceiros quando houver previsão no plano ou  

programa de trabalho ou em razão de fato superveniente e imprevisível, 

devidamente justificado, aprovado pelo órgão ou entidade concedente.  

13.6. Nas contratações de bens, obras e serviços as organizações da sociedade civil 

poderão utilizar-se do sistema de registro de preços dos órgãos e entidades da 



 

 

 

 
 

  

Administração Pública Estadual e dos demais entes federados, mediante 

autorização do gestor do registro de preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PROIBIÇÕES 

14.1. É vedada a utilização dos recursos previstos neste instrumento que prevejam 
ou permitam:  

a) a realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou 

similar;  

b) o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer 

espécie de remuneração adicional a servidor que pertença a órgãos ou entidades 

da administração pública estadual, federal ou municipal, ou que seja lotado em 

qualquer dos entes partícipes;  

c) o aditamento do presente TERMO DE COLABORAÇÃO para alteração do objeto 

pactuado;  

d) a utilização dos recursos em finalidades diversas das estabelecidas, ainda que 

em caráter de emergência;  

e) a realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 

f) o pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se 

expressamente autorizada pela autoridade competente e desde que o fato 

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, 

bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;  

g) a atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 

h) a transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer 

entidades congêneres; e  

i) a realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS RESPONSABILIDADES E DAS SANÇÕES 

15.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 

normas da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01, de 17 de 



 

 

 

 
 

  

março de 2016, a administração pública estadual poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:  

a) advertência;  

b) 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, por prazo não superior a dois anos;  

c) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública do Estado 

de Mato Grosso, 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 organização da sociedade civil 

ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e decorrido o prazo de 

02 (dois) anos. 

15.1.1. As sanções estabelecidas acima são de competência exclusiva do Secretário 

de Estado de Meio Ambiente, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 

no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.  

15.1.2. Prescreve em 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.  

15.1.3. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 

apuração da infração. 

15.2. Envio para Tomada de Contas Especial, em caso de omissão de prestação de 

contas no prazo ajustado ou reprovação de prestação de contas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA ALTERAÇÃO  
16.1. O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas 

justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com 

até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, 

não podendo haver mudança do objeto. 

 



 

 

 

 
 

  

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO  

17.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser rescindido de comum 

acordo entre os partícipes ou denunciado. 

17.2. A liberação das parcelas ainda pendentes será suspensa, definitivamente, 

caso ocorra à hipótese de sua rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  DA TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 

18.1. A SEMA poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do 

objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

19.1. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 

aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública estadual 

no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de 

tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente.  

19.3. A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação 

dos recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da 

vigência da parceria ou no final de cada semestre, se a duração da parceria 

exceder um ano.  

19.3.1. Pode a administração pública estadual promover a instauração de tomada 

de contas especial antes do término da parceria, desde que seja haja evidências de 

irregularidades na execução do objeto.  

19.3.2. O dever de prestar contas surge no momento da liberação de recurso 

envolvido na parceria.  

19.3.3. O prazo estabelecido no item 19.3 poderá ser prorrogado por até trinta dias, 

desde que devidamente justificado.  

19.3.4. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração 

pública estadual observará os prazos previstos na Instrução Normativa Conjunta 



 

 

 

 
 

  

SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 01, de 17 de março de 2016, devendo concluir, 

alternativamente, pela: 

a) aprovação da prestação de contas;  

b) aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

c) rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 

tomada de contas especial.  

19.3.5. As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas 

serão registradas no SIGCon e na internet, devendo ser levadas em consideração 

por ocasião da assinatura de futuras parcerias com a administração pública 

estadual. 

 

CLAÚSULA VIGÉSIMA - DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE 

20.1. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis 

de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as 

parcerias celebradas com a administração pública, devendo incluir:  

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da 

administração pública responsável;  

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - 

RFB;  

III - descrição do objeto da parceria;  

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso  

V - 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.  

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o 

valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes 

desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício. 

20.2. A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de 

representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. 

 



 

 

 

 
 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO  

21.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Cuiabá/MT, capital do Estado de 

Mato Grosso, para dirimir qualquer dúvida do presente TERMO DE 

COLABORAÇÃO, renunciando outro por mais privilegiado que seja. 

 

 

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:  

 

 

 

Cuiabá  MT XXXX de XXXXX de XXXXX 

 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO 
Secretário de Estado de Meio Ambiente 

 
 

 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 
Presidente da Organização da Sociedade Civil 

 
 

TESTEMUNHAS:  
Nome_________________________                Nome________________________________ 
RG nº                                                               RG nº  
CPF nº                                                             CPF nº 


