
LEI Nº 0770/2020 

DATA: 10 DE MARÇO DE 2020 

SÚMULA: AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR TERMO 

DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE 

VERA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ, PREFEITO MUNICIPAL DE 

SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ENCAMINHA PARA DELIBERAÇÃO NA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES O SEGUINTE PROJETO DE LEI:  

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar Termo de 

Cooperação com o Município de Vera - MT, visando à união de esforços para a viabilização 

de contrapartida não financeira a ser aplicada no Convênio 071/2019, firmado entre a 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e o Município de Vera. 

 

§ 1º. O objeto da Cooperação mencionada no caput deste art. refere-se à 

execução de obras de base e transporte de material de jazida para a Pavimentação Asfáltica da 

Rodovia MT-140, no trecho compreendido entre os Municípios de Vera e Santa Carmem, 

numa extensão de 30,5 Km. 

 

§ 2º. A contrapartida não financeira a ser despendida pelo Município de 

Santa Carmem refere-se a serviços de horas máquinas de retroescavadeira, caminhões e moto 

niveladora, utilizando a tabela SINAPI para conversão das horas trabalhadas, conforme o 

projeto aprovado, chegando ao valor máximo equivalente à R$ 935.817,95 (novecentos e 

trinta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), totalizando os 50% 

do total da contrapartida mencionada no Termo de Convênio 071/2019 para cada município. 

 

Art. 2º. Os serviços de horas máquinas serão executados pelos servidores 

municipais devidamente orientados pelos engenheiros responsáveis pela obra e controlados 

pelo engenheiro da municipalidade, de acordo com a necessidade da obra e disponibilidade do 

equipamento pelo município de Santa Carmem/MT. 

 

Art. 3º. Os serviços serão prestados, conforme a necessidade em toda a 

extensão da Rodovia MT 140, trecho entre as cidades de Santa Carmem e Vera/MT.  

 

Art. 4º.  É parte integrante da presente Lei, a Minuta do Termo de 

Cooperação o qual será firmado pelas partes. 

 

Art. 5º.  O Termo de Cooperação vigerá a partir da publicação do mesmo 

até a conclusão das obras, respeitado o plano de trabalho do convênio. 

 



 Art. 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, CENTRO 

ADMINISTRATIVO DE SANTA CARMEM, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS 

DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020. 

 

 

 

 

RODRIGO AUDREY FRANTZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0...../2020 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE VERA-MT E O MUNICÍPIO DE 

SANTA CARMEM -MT PARA OS FINS 

QUE ESPECIFICAM. 
  

 

O MUNICÍPIO DE VERA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob n° 00.179.531/0001-93, com sede administrativa na Avenida Otawa, n° 

1651 - Bairro Esperança, na cidade de Vera, Estado de Mato Grosso, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. MOACIR LUIZ GIACOMELLI, brasileiro, casado, portador 

do RG n° 13/R-460.061 da SSP/SC, inscrito no CPF sob n° 183.049.159-87, residente e 

domiciliado na Rua Santiago, n° 1810, Centro, em Vera -MT, e o MUNICÍPIO DE SANTA 

CARMEM, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob n° 

37.465.283/0001-57 com sede administrativa na Av. Santos Dumont, 491 centro – Santa 

Carmem, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr Rodrigo Audrey Frantz, 

tem  entre si, justo e avençado o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, com fundamento 

no Convênio nº 071/2019 firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - 

SINFRA e o Município de Vera-MT, Lei Municipal de Santa Carmem- MT nº ......., Parecer 

15/2013 da Advocacia Geral da União e mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA  - DA FUNDAMENTAÇÃO 
1.1 - O presente Termo de Cooperação está fundamentado no Convênio nº 071/2019 firmado 

entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA e o Município de Vera-

MT, Lei Municipal de Santa Carmem MT nº ....... e Parecer 15/2013 da Advocacia Geral da 

União, considerando que o objeto apresenta interesses recíprocos, do qual não decorre 

obrigação de repasse de recursos  financeiros entre os partícipes. 

 

2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA -  DO OBJETO  

1.1 – O objeto do presente Termo de Cooperação é promover a união de esforços entre os 

Municípios de Vera e Santa Carmem –MT para a viabilização da contrapartida não financeira 

a ser aplicada no Convênio 071/2019, firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Logística - SINFRA e o Município de Vera. 

1.1.1. A Contrapartida não financeira referida no item 1.1 refere-se a execução dos serviços 

de base e transporte de material de jazida para as obras de Pavimentação Asfáltica da Rodovia 

MT-140, no trecho compreendido entre os Municípios de Vera e Santa Carmem, com 

extensão de 30,5 Km. 

  

2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO  

2.1- Caberá a cada partícipe a execução de serviços de horas máquinas com equipamentos e 

caminhões de propriedade das respectivas Prefeituras, até o valor de R$ 



935.817,95  (novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais  e noventa e cinco 

centavos), ou seja, 50% do total da contrapartida do Convênio 071/2019 para cada um dos 

Municípios. 

2.2 - Os serviços de horas máquinas serão executados pelos servidores municipais 

devidamente orientados pelos engenheiros responsáveis pela obra e controlados/ registrados 

por engenheiro-fiscal, especialmente designado por cada um dos municípios. 

2.3 - Os serviços serão prestados, conforme a necessidade  em toda a extensão da Rodovia 

MT 140, trecho entre as cidades de Santa Carmem e Vera/MT, de acordo com as orientações  

dos engenheiros responsáveis pela obra, vinculados à Empresa Construtora Agrienge Ltda, 

vencedora da licitação na modalidade de Concorrência Pública 001/2019- PM/Vera. 

2.4 – Os serviços serão considerados efetivamente executados em sua totalidade e aptos a 

serem descontados do valor em horas máquinas que compete a cada um dos Municípios após 

a conferência e aceite pelo Fiscal das obras, não sendo considerados como serviços 

executados a simples permanência das máquinas e caminhões no local da obra. 

  

3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

3.1- Os Municípios de Vera e Santa Carmem, quando convocados pela Empresa responsável 

pela execução das obras de pavimentação da Rodovia MT 140 (trecho Vera -Santa Carmem) 

deverão disponibilizar as máquinas e caminhões para os serviços de extração de cascalho e 

auxilio nos serviços de base da rodovia. 

3.2 - Responsabilizar-se pela execução dos serviços até o valor descrito no item 2.1, conforme 

as orientações dos engenheiros responsáveis pela obra, responsabilizando-se ainda pelos 

custos com os operadores e motoristas e manutenção das máquinas. 

3.3 - Cada partícipe deverá designar um engenheiro fiscal ou Servidor devidamente 

capacitado para acompanhar e registrar a quantidade de horas e os respectivos serviços 

executados, a fim de manter um controle das horas máquinas e identificar os valores 

executados. 

3.3.1- Cada fiscal deverá emitir relatório semanal de acompanhamento, inclusive com registro 

fotográfico, o qual deverá ser entregue junto às Secretárias de Administração de cada 

Prefeitura e no Departamento de Convênios da Prefeitura Municipal de Vera-MT para fins de 

prestação de contas do Convênio 071/2019- SINFRA/ Município de Vera. 

3.4 - Os partícipes, por seus Servidores deverão acatar as orientações e observações 

mencionadas pelo Fiscal dos serviços e pelos Engenheiros da obra de pavimentação. 

3.5 - Os partícipes deverão retirar do local da obra qualquer servidor que não corresponder à 

confiança, não executar os serviços a contento ou perturbar a ação da fiscalização, tanto dos 

próprios municípios quanto da SINFRA/MT.  

3.6 - Sob nenhuma hipótese haverá repasse de recursos  financeiros entre os partícipes. 

 

4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
4.1 – O presente Termo de Cooperação vigorará à partir de sua assinatura até a conclusão das 

obras, ainda que a execução dos serviços de horas máquinas correspondentes ao valor descrito 

no item 2.1 deste Termo de Cooperação, tenha sido cumprida, considerando que no decorrer 

da execução da obra poderá ocorrer a necessidade de celebração de termos aditivos. 



4.2 – O presente Termo de Cooperação somente produzirá efeitos após a publicação nos 

respectivos jornais oficiais de cada município partícipe. 

 

5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1- As despesas decorrentes deste Termo de Cooperação correrão no exercício de 2020 e 

seguintes, se necessário for, à conta das rubricas próprias dos respectivos Orçamentos, 

suplementados se for o caso.  

 

6.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
6.1 – O presente Termo de Cooperação poderá ser rescindido a qualquer tempo, total ou 

parcialmente, desde que uma das partes comunique a outra de forma expressa, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias e apresente fundamentados motivos para a rescisão. 

  

7.0 – CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 
7.1 – As partes elegem o foro da Comarca de Vera-MT, como competente para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente Termo de Colaboração, desde que não 

possam ser exauridas administrativamente. 

  

8.0 – CLÁUSULA OITAVA – DO ADITAMENTO 
8.1 – O presente Termo de Cooperação poderá sofrer alterações legais, formalizadas mediante 

Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes e que seja de interesse de ambos os 

partícipes. 

  

E por estarem assim concordes, as partes assinam este instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, na forma da Lei. 

 

Vera-MT, ........... de 2020. 

 

 

MUNICÍPIO DE VERA 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI - PREFEITO MUNICIPAL 

 

  

MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM 

RODRIGO AUDREY FRANTZ - PREFEITO MUNICIPAL 

  

 

 

TESTEMUNHAS: 

  

________________________________                 __________________________________ 

NOME:                                                                  NOME: 

CPF:                                                                      CPF: 


