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CONVÊNIO N. 4/2019 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

ESTADO DE MATO GROSSO, POR 

INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO 

DE SINOP - MATO GROSSO. 

O, ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Poder 

\ Judiciário/TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNP] sob o n. 

03.535.606/0001-10; com recursos do Fundo de Apoio ao 

Judiciario/FUNAJURIS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.872.837/0001-93, 

situado no Centro Político Administrativo, nesta capital, neste ato.  

representado pelo seu Presidente, Excelentíssimo Senhor 

'Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, brasileiro, 

casado, portador da Carteira de Identidade n. 7.388.085-1 SSP/SP e do 

CPF sob o n. 012.075.878-42, no uso de suas atribuições, doravante 

*denominado ÉONVENIADO, e, do outro lado o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, inscrito no CNPJ sob o n. 15.024.003/0001-32, com sede 

na Avenida das Embaúbás, 1386, Bairro Setor Comercial, CEP 78.550- 

206 - Sinop/MT, Telefone (66) 3517-5200/5227, neste ato representado 

pela Prefeita, Excelentíssima Senhora ROSANA TEREZA MARTINELLI, 

brasileira, casada, portador da carteira de identidade n. 0302804-6 

SSP/MT, e do CPF n. 325.750.051,87, doravante denominada 

CONVENENTE, Considerando as prescrições contidas no Processo 

Administrativo n. 93/2019, CIA 0017681-39.2019.8.11.0000 na Lei n. 

8.666/1993, e na que couber, o Decreto Estadual .n. 5.126/2005, a 

Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE n.,  001/2015 e a 

Resolução n. 114/2010/Conselho.  Nacional de Justiça res9.teffíE9brar o 
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presente Convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir 

.estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. O presente termo de Convênio tem por objeto a construção do 

novo prédio do Fórum da Comarca de Sinop/MT, conforme previsto no 

Plano de Trabalho, Projeto Básico e peças técnicas que o acompanham, - 

que passam' a integrar este instrumento como se nele estivessem 

transcritos, nos termos do art..116 da lei n. 8.666/93. , 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1. DO CONVENENTE 

2.1.1. Executar os serviços preliminares não constantes na 

planilha; 

2.1.2. Fornecer Projeto básico de Engenharia destinado à execução 

das obras objeto do presente Plano de Trabalho; 

2.1.3. Aplicar a importância de R$ 41.681.033,26 (nUarenta e 

um milhões, seiscentos e oitenta e um mil, trinta e três reais 

e vinte e seis centavos)  para a execução da Reforma 

Ampliação do Fórum da Comarca de Sinop, conforme Plano de 

Trabalho; 

2.14. Prestar conta da correta aplicação dos recursos junto ao 

Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso, realizando o registro 

da Obra nos sistemas Pertinentes; 

2.1.5. Os recursos financeiros •  deste Convênio, enquanto não 

empregados na sua finalidade, deverão ser obrigatoriamente 

aplicados observando-se o que estabelece a Cláusula Quarta --

Liberação e Aplicação dos Recursos; 

2.1.6. Restituir ao CONVENIADO, conforme o caso, eventual 

saldo de recursos, inclusive os rendimentos de aplicaçõés 
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financeiras, na data de sua conclusão ou extinçào, na ocorrência 

dos casos previstos nas letras "a", "b", "c'i, do subitem 2.1.8 e 

também nos itens 2.1.9 _a 2.1.10, devem ser apuradas a 
/ 

responsabilização civil, criminal e administrativa, bem como nos 

termos da,lei n. 8.429/92; 

2.1.7. Restituir ao CONVENIADO, o valor transferido atualizado 

monetariamente, desde a 'data da recebimento, com base na 

variação da. Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e 

de•Custódia - SELIC;  acumulada /mensalmente, até o último dia do 

mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescidos esse 

montante de 10/0(um por cento) no.mês de efetivação da devolução 

dos recursos à, tonta Única do Tesouro Estadual, nos seguintes: 

quando não for executado o objeto pactuado; 

quando não for apresentado, no prazo exigido, a prestação de 

contas parcial ou final; ou, 

quando os recursos forem utilizados em finalidade 'diversa da 

estabelecida no Convênio. 

2.1.8. Restituir ao CONVENIADO, conkrme o caso, o valor 

correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, 

referente ao período compreendendo entre a liberação do'recurso e 

a sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na 

consecução do objeto ainda que não tenha feito -aplicação; 

2.1.9. Restituir ao CONVENIADO, o .  valor 'dos rendimentos não 

auferidos pela não' aplicação dos recursos em poupança ou em 

fundo de aplicação financeira, enquanto não utilizados no objeto 

deste Convênio; 

2.1.10. Manter' arquivados os documentos originais do Convênio, em 

boa ordem e em bom estado de Conservação, no próprio local em 

que foram contabdizados, à disposição dos Órgãos de Controle 

Interno e Externo do Estado, pelo prazo de 05 (ci • anos, 
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contados da data em que foi aprovada a prestação de contas final 

do Convênio; 

2.1.11. Responder por todos os encargos salariais, fiscais; sociais e • 

trabalhistas e a proibição de etribdição ao .CONVENIADO de 

obrigações dessa natureza; 

2.1.12. Apresentar a prestação de contas dos recursos repassados-,  

pelo CONVENIADO do rendimento de • aplicação financeira na 

forma estabelecida neste instrumento; 	• 

2.1.11 Gerar e enviar os relatórios de prestações de contas e os 

documentos 'correspondentes para a devida conferência pelo 

CONVENIADO; " 

2.1.14. Efetuar os serviços de limpeza do terreno e movimentação 

de terra utilizando seus equipamentos, jazidas e capacidade 

técnicas necessárias; 

2.1.15. Realizar o procedimento licitatório, o acompanhamento da • 

execução dos serviços, bem como seu registro e aprovação nos 

Órgãos competentes para a expedição dos.  alvarás e licenças para o 

funcionamento e utilização do prédio, obedecendo à legislação 

pertinente, em especial a Lei .19. 8.666/1993 no que concerne à 

licitação, e atender fielmente' ao objeto deste Termo até o 

encerramento da obra; 

2.1.16. Publicar o Extrato da licitação no Diário Oficial do Estado de 

Mato Grosso-MT; 

2.1.17. A licitação deverá se embasar no Plano de Trabalho, Projeto 

Básico *e demais peças técnicas - projeto, planilha e memoriais 

descritivos anexos - aprovados pelo CONVENIADO; 

2.1.18. Encaminhar, imediátaffiente após a homologação da 

licitação, a cópia do contrato, publicação, planilhas aprovadas e/ou 

aditivos, se houver, ao CONVENIADO; 

' 2.1.19. Colher a-Ssinatura do CONVENIADO na drdem de serviço 
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para início da obra; 

2:1.20. Fazer éumprir os termos estabelecidos no Edital da Licitação 

e do Contrato na execução dos serviços; 

2.1.21. Responsabilizar-se pela fiscalização e administração da 

obra; 

2.1.22. Emitir os laudos de medição das etapas cumpridas, devendo.  

estar assinados conjuntamente pelo engenheiro responsável e pelo 

Prefeito, condicionando a estes a liberação de novos recursos; • 

2.1.23. Autorizar o livre acesso de servidores da Coordenadoria de 

Controle Interno, da Coordenadoria de Infraestrutura e do 

Departamento de Obi)as do CONVENIADO ou do Cqntrole Externo 

ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os 

atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com este Termo' 

quando em missão de fiscalização ou auditoria; 

2.1.24. Instalar no lOcal de execução da obra ou serviço, placa • 

indicativa, obedecendo ao padrão estabelecido pelo CONVENIADO; 

2.1.25. Atender fielmente o objeto deste Termo até o encerramentci 

da obra; 

2.1.26. Encaminhar ao CONVENIADO as fotocópias das planilhas 

de medições das etapas da obra devidamente cumpridas, de acordo 

com o cronograma físico-financeiro e fornecer ao Conveniado, todas 

as informações solicitadas com relação ao objeto presente termo, 

bem como, atender aos Prazos estabelecidos;, 

2.1.27. Fornecer ao CONVENIADO todas as informações solicitadas 

com relação ao objeto do presente Termo; • 

2.1.28. Acompanhar a execução da obra até a conclusão; 

2.1.29. Caso haja alterações de projeto durante a.execução da obra, 

o CONVENENTE deverá fornecer ao CONVENIADO . todos os 

.projetos atualizados, com a planilha de custás, para avaliação e 

concordância antes da formalização de aditamento; 
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2.1.30. Prestar contas da correta aplicação dos recursos ao • 

CONVENIADO e ao Tribunal de Contas do Estado de Máto Grosso, 

bem como realizar o registro da obra • e de todas as informações 

exigidas nos sistemas pertinentes, especialmente no GEOBRAS.; 

2.1.31. Disponibilizar _ servidor para realizar • a fiscalização e 

acompanhamento da• obra que detenha conhecimento técnico 

pertinente, bem como servidor para fiscalizar e acompanhar esta 

avença; 	 1/4 
2.1.32. Apresentar os seguintes documentos: 

2.1.32.1 	Na Primeira Medição: 

( 	2.1.32.1.1. . Comprovação da matricula da obra junto à 

Reçeita Federal (mat.riculõ CEI). 

2.1.32.1.2. 	Anotação de Responsabilidade Técnip do 

responsável pela execução da obra. 

2.1.32.1.3. 	Alvará de' Construção da Obra junto a Prefeitura 

Municipai (já implica na aprovação dos projetos pela prefeitura). 

2.1.32.1.4. 	Cronograma 	físico-financeiro 	elaborado • e 

assinado pela Contratada e aprovado pela fiscalização. 

2.1.32.1.5. 	Apresentação de todas as Apólices de Seguro 

- previstas no Instrumento Contratual. 

2.1.32.2. 	Na última Medição: 

2.1.32.2.1. 	, Termo de Recebimepto Provisório da Obra; 

2.1.32.2.2. 	Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros; 

2.1.32.2.3. 	Entrega do projeto "As Built" (como construido); 

2.1.32.2.4.. 	Habite-se; 
. 	• 

2.1.32.3. Certidão Negativa de Débito S da Matrícula CEI da Obra 

junto a Receita Federal; 

2.1.3.4. Escritura Pública comprovando a transferência de 

titularidade do imóvel ao CONVENIADO. 
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2.2; DO CONVENIADO 

2.21. Transferir os recursos financeiros na forma delimitada neste 

Termo por meio de crédito em conta bancária específica, a ser 

aberta e indicada pelo CONVENENTE; - 

2.2.2. Conta Corrente: 71.031-0 Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL Agência: 0854 Praça: Sinop-MT, conforme Ofício n. 

406/2019-GAB e e-mail encaminhado pela Prefeitura de Sinbp/MT - 

GERÊNCIA DE CONVÊNIOS, (convenios.gerencia@gmail.com), 

encartado às fls 80 e'90/TJMT. 

2.2.3. Fazer cumprir fielmente as obrigações estabelecidas nesta 

avença e as especificações técnicas exigidas nos Projetos, Planilhas 

e Memorial Descritivo da Obra, em conformidade com .a Resolução 

n. 114/2010 do CNJ; 

2.2.4. Exercer controle e fiscalização sobre a execução e aplicação 

dos recursos por intermédio dos servidores indicados na Cláusula 

sobre fiscalização, podendo ser auxiliado, inclu`sive por terceiros, no 

que conCerne à análise técnica dos serviços ou.  documentos; 

2.2.5. ConServar a autoridade normativa e exercer controle e 

fiscalização sobre a execução, bem como de 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; 	 ' 

2.2.6. Publicar o extrato do Convênio na Imprensa 'Oficial do 

Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei n. 8.666/1993; 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor total a ser transferido pelo CONVENIADO ao 

CONVENENTE por força deste Convênio é de R$ 41.681.033,26 
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(auarenta e um milhões, seiscentos e oitenta e um mil, trinta e 

três reais e vinte e ' seis centavos). 

3.1.1. Esse valor será repassado de acordo com o cronograma de 

desembolso fixado no Plano de Trabalho e observará também a 

correta aplicação dos recursos, execução dos serviços de acordo 

com o cronograma físico-financeiro e devida prestação de contas. 

3.2. Os dispêndios do CONVENIADO decorrentes da execução deste 

convênio correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.601 - Funajuris 

PROGRAMA: 399 - Aperfeiçoamento da Prestação lurisdicional 

PROJETO/ATIVIDADE/OPERAÇÃO ESPECIAL: 3237 - 

Edificação e Recuperação Física da ia  Instância , 

FONTE: 240/640 

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.42.51.4.1. 

4. CLÁUSULA QUARTA DA LIBERAÇÃO E 'APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS 

4.1. A 'liberação de recursos financeiros em decorrência da celebração 

deste Convênio ocorrerá em consonância com o cronograma de 

desembolso constante do Plano de Trabalho previamente aprovado, com 

as normas e procedimentos do Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamento e Finanças do Estado de Mato Grosso (FIPLAN), administrado 

pela Secretaria de, Estado de Fazenda', e com o prescrito no § 40 do 

artigo 8° da Instrução Normativa Conjunta SEFAZ/SEPLAN/CGE n. 

01/2015.. 

4.1.1. A liberação de cadé.parcela .subsequente à primejra ficará 

condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas.  

parcial, referente à parcela anteriór, Composta da documentação 

especifipda na Cláusula relativa à prestação de contas. 
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4.1.2. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a 

correção. das impropriedades ocorridas, nos casos a seguir 

especificados: 

4.1.2.1. quando não houver comprovação da boa e regular 

aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma da 

legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de 

fiscalização local realizados periodicamente pela entidade ou 

órgão CONVENIADO_ e/ou pelos órgãos competentes do sisterna 

de controle interno e externo do Estado; 

4.1.2.2. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos 

recunsos, atrasos injustificáveis no cumprimento das etapas ou 

fases programadas, práticas atentatórias aos .princípios 

fundamentais da Administração Pública nas contratações e 

demais atos praticados na execução do Convênio; 

4.1.2.3. Quando não for aprovada a.  prestação de contas parcial, 

devido à ausência de documentação obrigatória ou pela 

inconsistência da documentação apresentada"; 

4.1.2.4. Quando forem descumpridas pelo CONVENENTE, 

quaisquer das cláusulas ou.  condições estipuladas no Convênio. 

,4.1.2.5. Configurados 'os subitens 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3 e-

4.1.2.4, devem ser devidamente apuradas as responsabilidades 

civil, criminal e administrativa, bem, com nos terrnos da lei n. 

8;4292/92. 

4.1.3. A liberação das parcelas do convênio, ainda pendentes, será 

suspensa definitivamente caso ocorra a hipótese de sua rescisão. 

4.1.4. Havendo comprovado interesse público, plena regularidade 

das obrigações do CONVENENTE e mediante proposta aprovada 

pelo CONVENIADO, os saldos financeiros remanescentes poderão 

ser 'aplicados pelo CONVENENTE na ampliação do objeto do 

convênio. 

9 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DIVISÃO DE CONTRATOS 



Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso' 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo — Divisão de Contratos 
Telefonè: (65)3617-3726 

' e-mail: divisao.contrataso@tjmtjus.br  

Fls. 

Ti/MI 

 

   

Tribunal de Justiça 

MATO GROSSO 

   

CONVENIO n. 4/2019 - CIA 0017681-39.2019.8.11.0000 

4.2. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, 

os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 

receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos 

ao CONVENIADO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do 

evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial 

do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou 

entidade competente. 

4.3. Os recursos transferidos serão mantidos pelo CONVENENTE em 

instituição financeira pública federal, em conta bancária especifica, 

somente sendo permitida movimentação oriunda da execução deste 

Convênio, cujas despesas deverão estar previstas no'Plano de Trabalho, 

ser comprovadas através de documento 'fiscal correspondente, com 

pagamento por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica ao 

credor, ou ainda para aplicação no mercado financeiro. 
, 

4.3.1. Os recursos deste Convênio,, enquanto não empregados na 

sua finalidade, deverão ser obrigatoriamente aplicados: 

4.3.1.1. em caderneta de poupança de instituição financeira 

pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um 

mês; ou 

4.3.1:2. em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou 

operação de mercado aberto lastreada em titulo da divida pública, 

quando sua Utilização estiver prevista para prazos menores. 

< 4.3.2. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão 

ser aplicados no objeto do Convênio, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidas para os recursos 

transferidos. 

4.3.3. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no 

mercado financeiro não . poderão ser computadas como 

contrapartida devida pelo.CONVENENTE. 
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CLÁUSULA QUINTA DA ALTERAÇÃO 	• 
5.1. O convênio somente poderá ser alterado, com a devida justificativa, 

mediante proposta de termo aditivo apresentada ao CONVENIADO por 

meio de Oficio do CONVENENTE. 

5.1.1. É vedado o aditamento deste Convênio com o intuito de 

alterar seu objeto, ehtendido como tal a modificação, ainda que 

parcial, da finalidade definida no correspondente plano de trabalho; 

5.2. Quando se tratar de aditamento de recursos, respeitada a limitação 

legal, pèdido de prorrogação da 'vigência por necessidade do 

CONVENENTE ou em razão de reformulação do Cronograma de 

Execução e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho, 

.devidamente justificada, o.CONVENENTE deverá: 

5.2.1. Encaminhar a solicitação juntamente com novo Cronograma 

de Execução e Plano de Aplicação constantes do Plano de Trabalho; 

5.2.2. Estar em dia com a prestação de contas das parcelas 

executadas e em situação regular em relação a sua habilitação; 

5.3. Os pedidos de aditamento serão analisados pelo Fiscal do 

CONVENIADO, que deverá se manifestar quanto à pertinência do 

pedido em rçlação ao seu objeto e custos envolvidos, e pela Assessoria 

Técnico-Jurídica •de Licitação da Presidência quanto à sua legalidade, 

com viStas a embasar a decisão do Ordenador de DeSpesas. 

5.4. Assinarão o Termo 'Aditivo, obrigatoriamente, todos os participes e 

duas testemunhas devidamente qualificadas. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO 

6.1. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada 

uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 
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6.2. Quando a contrapartida for de caráter, financeiro, sua execução 

deverá ocorrer na conta específica do Convênio, cujo depósito obedecerá 

ao especificado no cronograma de desembolso constante do Plano de 

Trabalho; 

6.3. Caso seja' concluída a execução das metas objeto do Convênio e 

ainda existirem' recursos financeiros não utilizados, o CONVENENTE 

poderá solicitar a ampliação das metas e a utilização do saldo de 

recursos, ficando a autorização a critério do CONVENIADO e desde que 

exista prazo suficiente para executá-las dentro da vigência; 

6.3.1. A solicitação de ampliação das metas deverá seguir o 

procedimento de alteração prevista na Cláusula Quinta deste 

Termo. 

6.4. As despesas deverão ser comprovadas mediante documentos 

originais, devendo os . recibos; notas fiscais e quaisquer outros 

documentos comprobatórios serem emitidos em nome do CONVENENTE 

ou do CONDEDENTE, devidamente identificados com o título e, número 

deste Convênio. 

6.5. Deverá ser emitido pelo engenheiro responsável e assinado 

conjuntamente com o Prefeito, os laudos de medições das etapas 

cumpridas, encaminhando-os ao CONVENIADO, juntamente cdm as 

prestações de contas parciais, para fins de liberação das parcelas 

subsequentes. 

6.6. Os contratos celebrados à conta dos recursos deste , Convênio 

deverão conter cláusula que obrigue o Contratado a conceder livre 

acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao 

objeto contratado, para os servidores do CONVENIADO e dos órgãos de 

Controle externo do Estado. 

6.6.1. Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios 

também deverão conter cláusula que permita a realização de diligências 
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nas empresas Contratadas por servidores do CONVENIADO e dos 

'órgãos de Controle externo do Estado. 

6.7. Fica assegurada ao CONVENIADO a propriedade dos bens 

adquiridos transformado, produzidos ou construidos em decorrência da 

execução deste Convênio, remanescente na data de sua conclusão ou 

extinção, sendo de sua responsabilidade a inco'rporação, respeitando o 

dispostá na legislação pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 	 • - 

7.1. 'O prazo de vigência desjte Convênio é de 668 (seiscentos e 

sessenta e oito) dias, a partir da sua assinatura, conforme Plano de 

Trabalho, encartado às fls. 81 a 87--0/-MT. 

7.2. O convênio será prorrogado quando houver atraso na liberação do 

recurso, limitando-se a prorrogação ao exato período do atraso 

verificado, devendo, para fanfo, ser firmado Termo de Aditamento. 

7.3. C) Convênio poderá ser prorrogado com- as -devidas justificativas 

aprovadas pelo CONVENENTE, nos moldes do art. 57, da Lei n. 

8.666/93. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS VEDAÇÕES 	 • 

8.1. É vedado ao CONVENENTE a inclusão, tolerância ou admissão, sob 

pena de nulidade do convênio e responsabilização do agente, de 

despesas referentes a: 

8.1.1. Realiz.  ação de despesas administrativas, de manutenção, 

gerenciamento ou similares, inerentes ao funcionamento do órgão 

ou entidade convenente; 

8.1.2. Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica 

ou qualquer espécie' de remuneração adiciónal a servidor que 

pertença aos quadros de órgãos ou de entidades da administração 
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pública estadual federal ou municipal, que esteja lotado ou em 

exercício em qualquer dos entes partícipes; 

8.1.3. Alteração do objeto do Convênio, exceto nó caso de 

ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou 

exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto 

conveniado; 

8.1.4. Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida 

neste instrumento, ainda que em caráter de urgência; 

8.1.5. Realização ou pagamento de despesas em data anterior à 

vigência deste Convênio; 

8.1.6. Atribuição de Vigência ou de efeiteis financeiros retroativos; 

8.1.7. RealizaçãO de despesas com taxas bancárias, inclusive juros.  

por eventual saldo negativo da conta bancária; 

8.1.8. Realização de despesas com multas, juros ou correção 

monetária referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora 

do prazo, salvo se decorrer de atraso na liberação do recurso pelo 

CONVENIADO; 

8.1.9. Transferácia de *recursos ou bens para clubes, associações 

e sindicatos de servidores ou quaisquer enhdades congêneres; 

8.1.10. Realização de despesas com publicidade. 

9. CLÁUSULA NONA — DA PUBLICAÇÃO 

9.1. A eficácia deste Convênio e dos eventuais termos aditivos fica 

coridicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial 'do 

Estado do Estado de Mato Grosso e no Diário Oficial da Justiça-MT, de 

acordo com ,c) artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93. 
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10. CLÁUSULA DEZ - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 

10.1. A prestação de contas parcial é aquela pertinente .a cada uma das 

parcelas de recursos liberados e encaminhada ao CONVENIADO para 

análise e posterior liberação da parcela subsequente. 

10.2. A prestação de contas parcial deverá ser composta da 

seguinte documentação: 

10.2.1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa,, 

conforme modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa 

Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015( de 23 de fevereiro de 

2015; 

10.2.2. Relatório de Execução Física, conforme modelo constante 

do Anexo VIII da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE.N. 0Ú1/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.3. Relatório de Execução Financeira, conforme modelo 

constante do Anexo IX da Instrução /  Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.4. Relação dos Pagamentos Efetuados,. conforme modelo 

constante do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

10.2.5. Cópia das notas fiscais, cupons fiscais e/ou .recibos, com a 

indicação da número do Convênio, comprovação dè 'quitação e 

atestado de recebimento dos serviços ou' produtos; 

10.2.6. Cópia dos cheques, notas de ordem bancária e/ou 

comprovantes de transferência eletrônica; 

10.2.7. Cópia dos empenhos, liquidações e ordens de pagamento, 

quando for o caso; 

10.2.8. Extrato da conta bancária que demonstre a execução 

i-ealizada no período; 

10.2.9. Relatório Técnico de Execução das etapas devidamente' 

cumpridas da obra ou serviço de engenharia, quando for o c 	• 
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10.2.10. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive 

despacho ‘adjudicptório e homologação das licitações realizadas, 

com o respectivo embasamento legal. 

10.2.11. Cópia do boletim de medição. 

10.3. A aprovação da prestação de • contas parcial também estará 

condicionada à análise pelo Fisbal do Convênio de todos os documentos 

apresentados, a fim de evidenciar a correta aplicação dos recuisos e 

cumprimento das demais obrigações, •inclusive os boletins de medição 

das etapas da obra .devidamente cumpridos mensalmente, bem como do 

relatório técnico de execução, após vistoria in loco, e emissão de parecer 

dewistoria de acordo com o Cronograma estabelecido. 

10.3.1. Constatada irregularidade da prestação de contas parcial o 

CONVENIADO suspenderá imediatamente a liberação das parcelas 

seguintes e notificará o, CONVENENTE, dando-lhe o prazo de 30' 

(trinta) dias para sanar a irregularidade e/ou cumprir a obrigação. 

10.3.2. Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade 

tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, o CONVENIADO 

determinará a abertura da Tomada de Contas Especial e demais 

medidas de sua competência, sob pena de responSabilidade. 

10.3.3 A não apresentação da prestação de contas parcial ou sua 

não aprovação ensejará o bloqueio das parcelas subsequentes do 

Convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o 

CONVENIADO. 

11. CLÁUSULA ONZE- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 

11.1. A prestação de contas final é a demonstração consolidada da 

execução física e financeira do convênio, para se aferir se o objeto 

pactuado foi efetivamente cumprido pelo CONVENENTE. Considerando 

que os documentos comProbatórios das despesas já foram 

encaminhados nas . respectivas' prestações de contas parci • , 
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prestação de contas final será compota dos relatórios consolidados de 

todo o período e demais documentos, conforme abaixo: 

11.1.1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa conforme 

modelo constante do Anexo VI da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 00,1/2015, de 23 de fevgreiro de 2015; 

11.1.2. Relatório de Cumprimento do Objeto . conforme modelo 

constante do Anexo VII da Instrução Normativa • Conjunta /-

SEPLAN1SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.3. Relatório de Execução Física conforme modelo constante do 

Anexo VIII da InstruCão Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N-

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.4. Relatório de Execução Finànceira conforme modelo constante do 

Anexo IX da • Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.5. Relação dos Pagamentos Efetuados conforme modelo constante 

do Anexo X da Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 

001/2015, de 23 de fevereiro de 2015; 

11.1.6. Conciliação Bancária, •quando for o caso conforme modelo 

constante do Anexo XI da Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015, de 23 defevereiro de 2015; 

11.1.7. Extrato da conta bancária específica referente a todo o período 

de êxecução do Convênio; • 

11.1.8. Cópia do termo, de aceitação definitiva da 'obra, conforme 

previsto no artigo 73 da Lei n. 8666/93, se for o caso, ou termo de 

aceitação provisório da,obra se o termo definitivo ainda não tiver sido 

emitido; , 

11.1.9. Relatório Técnko de Execução das etapas 'devidamente 

cumpridas da obra ou serviço de engenharia. 

11.1.10. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos à conta 

indicada pelo CONVENIADO. 
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11.1.11. Cópia do boletim de medição. 

11.2. Considera-se saldo financeiro do Convênio todos os recursos não 

utilizados durante sua vigência, oriundos de,: 

11.2.1. Liberações efetuadas pelo CONVENIADO; 

11.2.2. Rendimentos de aplicação financeira dos recursos recebidos do 

CONVENIADO. 

11.3. A• 'prestação ,cle contas final deverá ser apresentada ao 

CONVENIADO em até 30 (trinta) dias após o termino da vigência dO 

convênio, devendo o processo.  ser submetido a uma análise de 

conformidade.. • 

11.3.1 Incumbe -ao órgão ou entidade CONVENIADO,  se manifestar 

sobre a regularidade ou não da utilização dos recursos do Convênio. 

11.3.2. A partir da data do i-ecebimento, a prestação de contas final 

deverá ser analisada pelo CONVENIADO no prazo de 'até 90 (noventa) 

inclu' indo-se neste prazo o pronunciamento do Ordenador de 

Despesas quanto à aprovação ou não da prestação de contas. 

11.3.3. O fiscal do Convênio, após análise e avaliaç.ão da prestação de 

contas parcial ou final, emitirá relatório final quanto à execução física e o 

alcance dos objetivos e regular aplicação dos recursos do Convênio, 

podendo valer-se de laudós de vistoria ou de informações obtidas" junto 

a autoridades públicas do local da execução do Convênio ou de terceiros. • 

11.3.4. O Ordenador de Despesas, com base nos pareceres técnicos 

emitidos, deverá pronunciar-se •quanto à aprovação ou não das 

prestações, de contas, cujo resultado encaminhado Via Oficio ao 

CONVENENTE. 

11.3.5. Verificada quaisquer irregularidades na prestação de contas final 

o CONVENIADO deverá notificar à CONVENENTE para providenciar 

&tia regularização em até 30 (trinta) dias. Exauridas as providências de 

regularização e não sendo aprovada a prestação de conta S será 
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instaurada Tomada de Contas Especial e demais medidas necessárias, 

sob pena de responsabilidade. 

11.3.6. As disposições desta Cláusula tarnbém se aplicam aos casos em 

que o CONVEN ENTE não comprove a aplicação ou o recolhimento para 

o CONVENIADO de eventuais rendimentos da aplicação no mercado 

financeiro, bem como de possíveis saldos existentes. 

11.4. Caso a Prestação de Contas Final não seja apresentada o 

CONVENIADO deverá notificar o CONVEN ENTE para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar a prestação de contas, ou devolver os recursos, 

inclusive os rendimentos • de aplicação financeira, atualizados 

monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei. 	• 

11.4.1. Esgotado o prazo e não cumpridas as exigências deverá ser 

instaurada a Tomada de Contas Especial. 

11.4.2. No caso de aprovação da prestação de contas apresentada ou 

devolução dos recursos a documentação pertinente será juntada aos 

autos do Convênio para posterior análise pelos órgãos competentes. 

11.4.3. A prestação de contas de recursos provenientes de Convênios 

firmados pelos seus antecessores caberá ao Gestor Público sucessor do 

CONVENENTE. Na impossibilidade, deverá apresentar ao 

CONVENIADO justificativas que demonstrem °Impedimento de prestar 

contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público. 

1L4.4.• Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou 

omissão do antecessor, o novo adminiStrador solicitará ao 

CONVENIADO a instauração de Tomada de Contas'Especial. 

11.5. A não apresentação da prestação de contas final ou sua 'não 

aprovação pelo CONVENIADO ou pelo Tribunal de Contas do' Estado 

impedirá a celebração de novos convênios com o Estado. 
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12. CLÁUSULA DOZE — DA TOMADA DE CONTA ESPECIAL 

12.1..A Tomada de Contas Especial visando apurar os fatos, a 

,quantificar o dano, identificar os responsáveis, e obter, o respectivo 

ressarcimento, - será 	instaurada 	pelo • setor 	coMpetente 	do 

CONVÉNIADO, por determinação do Ordenador de Despesas ou, na sua 

omissão, pelo Órgão de Controle Interno do CONVENIADO ou do 

Tribunal de Contas' do" Estado, cidando: 

12.1.1. Não fcir apresentadá a prestação de contas no prazo de até 30 

(trinta) dias, concedidos em notificação, pelo CONVENIADO; 

12.1.2.não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais 

justificativas apresentadas pelo CONVENENTE, em decãrrência de: 

12.1.2.1. Não execução total do objeto pactuado; 

12.1.2.2. Ausência de documentos exigidos na prestação de contas que 

comprometa o julgamento da boa e regular aplicação dos re'cursos; 

12.1.2.3. Desvio de finalidade na aplicação dos rectirsos transferidos; 

. 12.1.2.4. Impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com a"s, 

disposições deste termo; 

12.1.2.5. Não cumprimento da contrapartida; 

12.1.2.6. Não utilização de rendimentos de aplicações financeiras no 

objeto pactuado; 

12.1.2.7. Não devolução de eventuais saldos de Convênio. 

12.1.3. Oco)-rer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo aoierário. 

abertura da Tomada de '. Contas Especial será precedida, 

obrigátoriamente, da notificação do CONVENENTE, conforme disposto 

na Cráusula anterior e da criação de comissão própria para realização 

dos trabalhos. 

12.2. Instaurada a Tomada de Contas Especial e havendo a 

apresentação, embora •  intempestiva, da 0i-estação de contas óu 

recolhimento do "débito imputado, inclusive gravames legais, poderão 

ocorrer as seguintes hipóteses: 
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12.2.1. Sendo aprovadas as contas ou comprovado o recolhimento do 

débito durante o processo de Tomada de Contas Especial, deverá ser 

dado baixa da inadimplência. 

12.2.2. Não sendo aprovadas as contas pela comissão ou pelo setor 

competente para apuração,' deverá ser mantida a inadimplência; 

12.3. Concluída a Tomada de Contas-Especial deverá ser encaminhada à 

Coordenadoria de Controle Interno para emissão de parecer. 

12.4. Fifializado o processo de Tomada de Contas [Special, e não sendo 

aprovadas as contas e •nem devolvido o saldo apurado, deverá 

encaminhar o processo original ao Tribunal de Contas do Estado para as 

providências legais. 

12.4.1. Na hipótese do CONVENENTE. apresentar a prestação de 

contas, após a finalização do processo de Tomada de Contas Especial, a 

documentação apr.esentada deverá ser analisada pelo-  CONVENIADO, 

de acordo com o que foi exigido na Cláusula específica ,deste Termo. 

Nesse caso, o CONVENIADO deverá comunicar ao Tribunal de Contas 

do Estado e à Procuradoria-Geral do Estado acerca da apresentação da 

prestação de cóntas pelo CONVENENTE. 

12.4.2. A Tomada de Contas Especial também poderá ser instaurada 

para apurar fato praticado pelo administrador anterior, 'mediante 

solicitação do CONVENENTE, apresentação dos documentos necessários 

à apuração do fato, e comprovação de que tomou as medidas judiciais 

necessárias ao ressarcimento do dano e penalização do administrador , 

faltoso. 

12.5. Será dispensada a tomada de contas especial, quando: 

12.5.1. O valor do débito atualizado monetariamente for inferior a R$ 

10.000,00 (dez mil reais); 

12.5.2. O prazo transcorrido entre ã data Oroyável de Ocorrência do 

dano e a Primeira notificação dos responsáveis pela autoridade.  

administrativa competente seja superior a 10 (dez) anos. 
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12.5..3. A, autoridade )  competente deve consolidar os diversos débitos 

cujo valor seja inferior, devendo instaurar Tomada de Contas Especial se 

o seu somatório, pefante o mesmo órgão ou entidade repassadora, 

atingir R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

12.5.4. A dispensa de Instauração da Tomada de Contas Especial não 

desobriga a autoridade competente da adoção das medidas 

administrativas internas necessárias à caracterização ou elisão do dano e 

ao ressarcimento ao Erário. 

13. CLÁUSULA TREZE — DA RESCISÃO 

13.1. Constitui motivo para rescisão unilateral do Convênio, 

independentemente do instrumento de Sua formalização, o 

inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, principalmente 

quando constatadas is seguintes situações: 

13.1.1. Utilização dos recursos em desacordb com o Plano de 

Trabalho; 

13:1.2. Aplicação dos recursos no merCado financeiro em 

desacordo com o disposto no § 10  do artigo 27 da Instrução 

Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE N. 001/2015: 

13.1.3. Falta de aplicação dos recursos da contrapartida no objeto 

do convênio ou em desacordo com o Plano de Trabalho; 

13.1.4. Falta de apresentação da prestação de contas parcial; nos 

prazos- estabelecidos no instrumento. 

13.1.5. Em decorrência da constatação de fraude, nulidade,' 

ilegalidade ou irregularidade nos procedimentos licitatórios 

realizados pelo CONVENENTE, no decorrer da execução das etapas 

çonstarites do Plano de Trabalho. 

13.2. A rescisão do Convênio, quando motivada por uma das situações 

explicitadas acima, ensejará a abertura da Tomada de Contas Especial 

pelo setor competente do órgão CONVENIADO. 
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13.3. A rescisão consensual ocorrerá quando os participes' resolverem 

pôr fim à relação convenial , devido à falta de interesse ou por uma 

- decisão aceita por ambos, e sua formalização deverá ser formalizado por 

meio de Termo de Rescisão. 

13.4. Quando da denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos 

financeiros , remanescentes 	dos 	recursos 	transferidos 	peio 

CONVENIADO, inclusive os provenientes das 'receitas obtidas em 

aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade 

CONVENIADO, no prazo improrrogável dê 30 (trinta) dias do evento, 

sob pena de imediata abertura da Tomada de Contas Especial a ser 

providenciada pelo órgão ou entidade CONVENIADO. 

CLÁUSULA CATORZE — DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. O Convênio será fiscalizado pelo CONVENIADO por intermédio do 

Fiscal, o Senhor DIOGO GONÇALVES, Diretor do Departamento de 

Obras e como Fiscal Substituto o Senhor ROBERTO CYRIACO • DA 

SILVA, Coordenadora de Infraestrutura e pelo CONVENENTE por 

intermédio do Fiscal aSenhor RONAN LEANDRO BORBA — Gerente 

de Convênios, Matricula 007902, e como Fiscal Substituto a Senhora 

IVAN I LDE ,BORDU LIS, Assistente Administrativo, Matricula 

009246, para fiscalizar e acompanhar a execução do referido Convênio. 

CLÁUSULA QUINZE — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As reclamações, notificações e petições sobre o presente 

convênio, 'serão feitas por escrito e remetidos aos endereços constantes 

do preâmbulo deste termo. 

15.2. Os casos omissos e as dúvidas que, se originarem durante a 

execução' deste Convênio serão dirimidas pelas partes, mediante Termo 

Aditivo, se necessário. 
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16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

16.1. Fica eleito o Foro de Cuiabá/MT, para dirimir dúvidas ou litígio 

decorrentes jia interpretação, aplicação ou execução deste convênio. 

16.2. E, por .estarem de pleno acordo firmam o presente instrumbnto 

em 02(duas) vias de igual teor e forma, perk te as 02 (duas) 

testemunhas abaixo qualificadas. 

Cuiabá-MT, 04 de julho 2019. 
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