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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOCUMENTAL E PROCESSUAL 
DIVISÃO DE CONTROLE EXTRA.JUDICIAL 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, nesta Divisão 

de Controle Extrajudicial - DCE/SUBGDP/CHEFlAGAB/PGR, procedi à abertura do 

presente Volume II do Anexo I da Notícia de Fato - NF-PGR 1.00.000.010999/2016-15 à fi. I 

298. 

Para constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado . 

DANI~N 
Técnico Administrativo 

Tenno de Abertura e Encerramento de Volume 06812017. Versão 2, de 30/0712015, 
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Ministérie Públice Federal 

Ne dia 10 de maie de 2017, às 14h00min, na sede da Procuraderia da República em Mate 
, 

Grosse, estande presente a Precuradera da República Vanessa Cristhina Marceni Zage 

Ribeiro Scarmagnani (Pertaria PGR/MPF nº 193, de 07 de marçe de 2017), cempare~eu e 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileire, casade, empresárie, ex-Gevernador de 

Estade de Mate Grosse (gestãe 2011/2014), nascide em 26/04/1961, natur~l de 

Berrazópelis/PR, filhe de Jeana da Cunha Barbesa e Antônie da Cunha Barbesa, pertader 

de Registre Geral nº. 2020025 SS/PR, inscrite ne Cadastre de Pessea Física seb .o nO. 

335.903.119-91, grau de instruçãe Superier Cemplete, residente na Avenida Brasília, nO 

235, apte 1901, Bairre Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acempanhade 

per seu advegade Delie Lins e Silva Junier, inscrite na OAB/DF nO 16.649, ne interesse e 

cem fundamente na Netícia de Fate nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perattte a 

Procuraderia-Geral da República para prestar declaraçãe referente ae Anexe 21 

" I 
"PRECATORIOS PAGOS A EMPRESA ENCOMIND ENGENHARIA LTDA. ": QUE e 

Declarante se recerda que a atual Secretaria de Infraestrutura de Estade de Mate Gresse 

(SINFRA), antes cenhecida cerne DVOP (Departamente de Viações e Obras Públicas), 

deixeu muitas dívidas para e Estade de Mate Grosse e que urna delas era a dívida perante 
I 

a empresa ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, em razãe das 

.obras executadas ne programa de "COHABs"; QUE ne memente em que e Declarante 
I 

assumiu e geverne de Estade de Mate Gresse, ne dia 1% 4/20]0, após e entãe gevern"der 

BLAIRO MAGGI, se desincempatibilizar para cencerrer ae pleite de Senaderl da 

República, e Declarante fei procurade por EDER DE MORAES, que era Secretárie da d:asa 

Civil e que ne geverne BLAIRO MAGGI era Secretárie de Fazenda; QUE EDER MORÀES 

infermeu ae Declarante que e Estade de Mate Grosse estava efetuande a quitaçãe de 

precatóries da empresa ENCOMIND ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LIDA, 

na gestãe de BLAIRO MAGGI; QUE ÉDER DE MORAES também infermeu que aI 

r 
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GAB/PGR 

Fls. O O O 3 b 1 

construtora pagava um retomo a título de propina no valor aproximado de 40% do ~alor 

recebido do Estado; QUE nessa conversa EDER MORAES informou ao Declarante' que 
, 

existiam outros precatórios dessa mesma empresa, qual seja, ENCOMIND 
" I 

ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LIDA, e que caso o Estado de Mato Grosso 

continuasse a efetuar os pagamentos desses precatórios em face de tal empresa, havetia a 

possibilidade de continuação nos recebimentos das propinas; QUE o Declarante pediu 

para que EDER MORAES marcasse uma reunião com o proprietário da empresa, tendo 

em vista que estavam nas vésperas da campanha majoritária do ano de 201 O em ql\e o 

Declarante concorreria para a reeleição ao governo do Estado de Mato Grosso, época 'em 
, 

que são necessários recursos para custear as campanhas eleitorais; QUE a reunião' foi 

marcada e realizada no Palácio Paiaguás, sendo que participaram da reunião o Declarante, 

EDER MORAES e um dos sócios-proprietários da empresa ENCOMIND, RODOLFO 

AURÉLIO BORGES DE CAMPOS; QUE nessa reunião o Declarante informou' a 

RODOLFO que estavam em época de campanha eleitoral, oportunidade em que, o 

Declarante pediu a RODOLFO que continuasse a repassar os retornos oriundos qas 

quitações dos precatórios da empresa ENCOMIND; QUE RODOLFO, por sua vez, 
, 

concordou com o pedido do Declarante, exigindo em contrapartida que a quitação dos 

precatórios fosse executada no exercício financeiro de 2010, oportunidade em que (oi 

pactuado esse acerto no montante aproximado de 40% do valor repassado para o Estado 

de Mato Grosso à empresa ENCOMIND; QUE o Declarante tem ciência que no período de 

abril a dezembro de 2010, o Estado de Mato Grosso pagou o valor aproximado de R$ 

80.000.000,00 (oitenta milhões de reais de precatórios) à empresa ENCOMIND; QUE o 
, 

Declarante designou a EDER MORAES a incumbência de implementar e controlar os 

pagamentos dos precatórios, bem como das respectivas propinas; QUE o Declarante sabe 
, 

que o 'retomo' foi pago pela empresa no montante aproximado de R$ 32.000.000,00 (trinta 

e dois milhões de reais); QUE o Declarante se recorda meses antes das eleições do ano de 

2010, o Declarante contraiu um empréstimo com "JUNIOR MENDONÇA" no valor de R$ 

4.000.000,00 (quatro milhões de reais); QUE o Declarante consumiu o valor emprestado na 
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pré-campanha eleitoral do ano de 2010 com os preparativos da pré-convenção partidária, 

serviço de marketing pessoal, dentre outras despesas; QUE, assim, se iniciou um "cohta

corrente" com "JÚNIOR MENDONÇA" do governo SILVAL BARBOSA, que não se 

confunde com o "conta-corrente" que o Declarante herdou de BLAIRO MAGGI wm 

"JUNIOR MENDONÇA"; QUE com o "conta-corrente" iniciado com "JÚNIOR 

MENDONÇA" na gestão do Declarante, este (Declarante) utilizou o valor aproximado de , 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) que recebeu de retornos da ENCOMIND para 

, 

abater no "conta-corrente" que mantinha com "JÚNIOR MENDONÇA"; QUE ÉDER DE 
, 

MORAES foi o responsável por coordenar o pagamento dos precatórios em prol. da 

empresa ENCOMIND, pois quando o Declarante assumiu o governo o Estado já virilia 

fazendo pagamentos e o Declarante apenas continuou a rotina de pagamentos firmada 

previamente com ÉDER DE MORAES; QUE ÉDER DE MORAES informou ao DeclaraNte 

que 'JUNIOR MENDONÇA' e RODOLFO simularam um contrato de venda ,de 

combustível para legalizar o repasse do dinheiro pela ENCOMIND a JUNIOR 
, 

MENDONÇA nessa primeira etapa; QUE ainda em face dos 'retornos' recebidos da 
I 

ENCOMIND, o Declarante, no ano de 2010, utilizou o valor aproximado de R$ 
I 

8.000.000,00 (oito milhões de reais) para repassar ao PARTIDO PROGRESSISTA através Gle 

caixa de campanha não-oficial (caixa 2), sendo que em contrapartida o PARTID~ 

PROGRESSITA iria compor a coligação "MATO GROSSO EM PRIMEIRO LUGAR", que 

tinha o Declarante como candidato ao cargo de Governador do Estado de Mato Grosso; 

QUE tais tratativas foram definidas pelo Declarante com o Deputado Federal na época 
, 

dos fatos PEDRO HENRY e o Deputado Estadual JOSÉ RIVA; QUE o repasse desse 
I 

montante de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) ao Partido Progressista foi 
I 

implementado em dinheiro e cheques oriundos da empresa ENCOMIND, entregues ao 

deputado JOSÉ RIVA e PEDRO HENRY; QUE o Declarante se recorda que EDER 

MORAES chegou a entregar para JOSÉ RIVA parte desses valores em dinheiro a pedidó 

do Declarante; QUE o Declarante se recorda também que utilizou o valor aproximado de 

R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos de reais) dessas propinas recebidas 

9f ru I 

j ~ 3 
r 
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CONSTRUTORA ENCOMIND para encaminhar através de caixa não-oficial à coligação 
I 

denominada "FRENTINHA", que era composta pelos partidos políticos (PTC, PTN, e 

outros) e que era coordenada por BALTAZAR MORELLI ULRICH; QUE em contrapartida 

a "FRENTINHA" integraria a coligação "l\1ATO GROSSO EM PRIMEIRO LUGAR", 
, 

liderada pela candidatura ao governo do Estado de MATO Grosso pelo Declarante; QUI; a 

pessoa responsável por combinar o apoio e respectivo pagamento foi BALTAZAR 

MORELLI ULRICH, que trabalhava dentro da coordenação da campanha do Declarante 
I 

ao cargo de governador do Estado de Mato Grosso, sendo que BALTAZAR não sabia a 

origem dos valores, mas sabia que era dinheiro para "caixa 2" porque o repasse lia 

quantia aproximada de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) não foi 

declarado; QUE o Declarante ainda se utilizou de parte dos 'retomo' recebidos da 
I 

CONSTRUTORA ENCOMIND para os pagamentos de compromissos assumidos na sua 

campanha eleitoral do ano de 2010, podendo exemplificar os pagamentos para as gráficas 

(a exemplo GRÁFICA PRINT, GRÁFICA MILENIUM, GRÁFICA ATALAIA), institutos de 

pesquisas, tais como o IBOPE, INSTITUTO GAZETA DADOS, além de outros serviços, t~l 

como "marketing pessoal" que o Declarante fez com ALEXANDRE PAULINELLI, entre 

outras despesas de campanha; QUE do dinheiro recebido do 'retomo' da ENCOMIND, o 
I 

Declarante ainda repassou a quantia aproximada de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais) à campanha dos candidatos a Deputados Estaduais e Federais do Partido DEM, 

tendo o Declarante tratado diretamente com JULIO CAMPOS a respeito do repasse; QUE, 
I 

ainda, o Declarante repassou a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 

reais) para DILCEU DAL'BOSCO; QUE DILCEU DAL'BOSCO alegou ao Declarante que 

teria débito de campanha, mas o Declarante também tinha interesse que DILCEU 
I 

DAL'BOSCO permanecesse omisso na reta final da campanha; QUE o Declarante 

esclarece que DILCEU DAL'BOSCO era candidato a vice-governador da chapa corri 

WILSON SANTOS; QUE o Declarante pediu ao empresário JOÃO CARLOS SIMONI qut;' 

recebesse na conta de suas empresas o dinheiro da ENCOMIND destinado ao pagamento 

do DEM (descrito acima) e DILCEU DAL'BOSCO (descrito acima); 

4 

QUE 
I 

o 
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Declarante acredita que o dinheiro tenha sido depositado pela ENCOMIND na conÜ da 

empresa TODESCHINI CONSTRUTORA; QUE o Declarante acredita que a maior parte 
, 

da quantia aproximada de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil repis), 

repassada ao DEM e a DILCEU DAL'BOSCO, tenha como origem o 'retorno' da empresa 

ENCOMIND em razão do pagamento de precatórios pelo Estado, no ano de 2010, que 

somente na gestão do Declarante alcançou o montante aproximado de R$ 80.000.000,00 

(oitenta milhões de reais); QUE da quantia mencionada o Declarante acredita que o 
I 

'retorno' tenha se dado no percentual de 40%. Nada mais a declarar, encerro o presente 

termo às 14h56min do dia 10/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por nUm, 

Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

matrícula R42, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março 

"\ycrrwvJQuJAr-----:::q"'ue;;-,.ict ... ígitei o presente termo. 

~LteL 
Delio Lins e Silva Junior 

Adv 0- OABjDF nº 16.649 

v 
Escrivã de PolícIa e 

11fl.:, < 

~de Oliv mote 
Agente de Polícia Fede al- mat. 18.659 

5 

de 2017) 
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., Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARlA.ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATEjSEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fa2enda 

DATA:09/0Bj2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30101.0001.10.00507-4 

Nome: Encomlnd Engenharia Comercio e lnd Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

TIpo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenha do PED N° 30102.0001.10.00507-4 

Controles Financeiros: 

Valor do Empenho: 

Bairro: 

CEP: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00353-1 

GAB/PGR· 

FiI·000305 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

• Total Liquidado: 

9.000.000,00 Total Estornado: 

9.000.000,00 Total Pago: 

0,00 

9.000.000.00 

0,00 Saldo a liquidar: 

Total Recolhido: 

.TA OCORRÊNCIA 

09/08/2010 Liquidação 

09/08/2010 

09/08/2010 

09/08/2010 

• 
• 

Nota de Ordem Bancária {NOB) 

NOS de Estorno 

Nota de Ordem Bancária 
Estornada 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 0,00 

VALOR DOCUMENTO HISTÓRICO 

Refere-se a pagamento em favor do credorl 
ENCOMIND - ENGENHARIA, COM. E IND. ' 
LTDA, ref a pagto parcial do processo 
217717/2010 - apenso o processo nO 
124061/2010, relativo aos créditos 

9.000.000,00 30102.0001.10.00936-6 decorrentes dos conctrato 006/89 referente a 
C.P. 021/88 celebrados com a COHAB. 
Observando o pareçer 012/GPCE/2010 e 
manifestação jurfdlca n o 09/2010 -AGE. Nós 
termos da IN 01/07 SGEP/SEFAZ art. 30 &4° 
Inciso lU. 

9.000.000,00 30102.0001.10.00952-4 

9.000.000,00 301D2.00Q1.10.00951-6 

9.000.000,00 30102.0001.10.00950-8 

Pagamento do Empenho 30102000110003531 
e Liquidação 30102000110009366 I 

Conta Corrente incorreta 

Pagamento do Empenho 30102000110003531 
e Liquidação 30102000110009366 

rr:t 
O' I 

, 

1 de 1 17/0412017 1 ~/' 
'/ 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARlA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secret"ri" de Estado de Fazend" 
, 

DATA: 09/06/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00370-5 EMPENHO: 30102.0001.10.002.54-1 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Datação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00370-5 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

GAB/PGR 
I 
I 

fia. 0003~b 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestaçao de Contas: 

Valor do Empenho: Total Estornado: 

• Total liqUidado: 

Saldo a Liquidar: 

6.000.000,00 

-6.000.000,00 

6.000.000,00 

6.000.000,00 

Total Pago: 
iO/OO 

-6.000.0cjo,OO 

:0,00 

iO,OO 

• 

Total Recolhido: 

OCORRÊNCIA 

09/06/2010 uquidação 

09/06/2010 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

10/06/2010 NOB de Estorno 

. Nota de Ordem Bancária 
10/06/2010 . Estornada 

10;06;2010 Guia de Crédito da Verba 

• 

1 dd 

Saldo a Pagar: 

Total Cancelado RP: 

VALOR. DOCUMENTO 

6.000.000,00 30102.0001.1 0.00673-1 

6.000.000,00' 30102.0001.10.00695-9 

6.000.000,00.30102.0001.10.00694-0 

6.000.000,00' 30102.0001.10.00693-2 

6.000.000,00; 30102.0001.10.00002-8 

HISTÓRICO 

Refere - se a pagamento da 3a parcela do: 
processo 124061/2010 relativo aos créditds 
decorrentes dos contratos 033/88 referentb a 
c.P. 07/87 celebrados com a COHAB. 
Observado o parecer 013/GPCE/2010 e 
manifestação jurídica nO 09/2010- AGE. N~s 
termos da IN 01/07- SGEP/SEFAZ art. 30 § 40 
inciso m. . 
Pagamento do Empenho 3010200011000is41 
e Liquidação 30102000110006731 

pagto a ser realizado fora do meio eletrôniFo 

. Pagamento do Empenho 30102000110002:S41 
e liquidação 30102000110006731 

. Ajuste Documental de processo - para 
: descrição apropriada de histórico . 

17/04/2017 16:37 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
F.IPLAN - Sistema Integrado de pianejamento, Contabiildade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATEjSEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA:lO/04/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00332-2 EMPENHO: 30102.0001.10,002
1
19-3 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e lnd Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001,28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00332·2 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

GAB/PG~ 
Fil. O O O 3 O I j 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

N° do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 12.000.000,00 Total Estornado: 

• Total Liquidado: 

Saldo a liquidar: 

12.000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

.0,00 
12.000.0qo,00 

·0,00 

~O,OO Total Recolhido: .TA 
30/04/2010 

30/04/2010 

• I 

I. 
I 

. OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancaria (NOB) 

Liquidação 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

12.000.000,00 30102.0001.10.00534-0 

12.000.000,00 30102.0001.10.00504-2 

I HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000110002193 
e Liquidação 30102000110005042 ' 

: Refere-se a pagamento da 2a parcela do 
processo 217707/210· apenso o processo' 

'124061/2010 relativo aos créditos decorre'ntes 
dos contratos 033/88 referente á c.P. 07/i37 

. celebrados com a COHAB. Observado o i 
: pareçer 013/ GPGE/2010 e manifestação ' 
'Jurídica nO 08/2010 - PGE. Nos termos dalIN 
'01/07 - SGEP/SEFAZ, art. 3 D , § 4°, inciso ~II e 
§ 5°, inciso 11I . 

17/0412017 16:28 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilídade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAl- SATEjSEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de fazenda 

DATA: 28/07j2DI0 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00502-3 EMPENHO: 30102.0001.10.00347-5 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 
Tipo de Recurso: N armaI 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102,0001.10,00502-3 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

OAB'POR ) 
Fis. ~_~ O 3:0 H 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 6.000,000,00 Total Estornado: 

• Total Uquidado: 

Saldo a Liquidar: 

6,000,000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

6.000.000,00 

0,00 

0,00 

I 

i 

Total Recolhido: .TA OCORRtNCIA 

28/07/2010 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

28/07/2010 Liquidação 

• 
• 

1 dé 1 
, 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR' DOCUMENTO 

6.000.000,00 30102.0001.10.00909-5 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 3010200011000~475 
e Liquidação 30102000110008955 

Refere-se a pagamento a fal/or do credor 
ENCOMIND-ENGEBHARIA, COM. E IND. LTDA, 
Ret. a pagamento parcial do processo 
217717/2010-apenso o processo nO 

6.000.000,00 30102.0001.10.00895-5 124061/2010, relativos aos créditos 

~~~~~;~~~ ~~~e~~;~~~t~~!O~6~Á~~ferette a 
Observado o pareçer 012/GPCE/2010 E 
manifestação jurídica nO 09/2010-AGE, 

17104/201716:35 
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'. Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 ~ Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 25/11/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00721-2 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 
Complemento: 

Cuiabá - MT 

fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00721-2 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00523-0 

Bairro: 

CEP; 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

I Valor do Empenho: 1.924.145,34 Total Estornado: 0,00 

1.924.145,34 

0,00 

0,00 

:. Total Liquidado: 

Saldo a Uquldar: 

Total Recolhido: 

e TA 

25/11/2010 

25/11/2010 

OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancâria (NOS) 

Liquidação 

1.924.145,34 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

1.924.145,34 30102.0001.10.01524-9 

1.924.145,34 30102.0001.10.0147B-5 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000110005230 
e Liquidação 30102000110014785 

, Refere- se a pagamento parcial do processo 
n D 217717/2010 e apenso o processo nO I 

124061/2010, relativo a indenização aos 
créditos decolTentes dos contratos 006/1989 
referente a c.p 021j88, celebrados com a 
COHAB. Observando o parecer 
012/GPCE/2010 e manifestação jurfdica nO 
09/2010- AGE . 

• 
I. 
, 

, 

I 

I de I 17/04/2017 16:42 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARlA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

GAB/PGR 

~l~TIt~. 
FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de EstÇl:do de Fazenda 

DATA: 15/10/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00645-3 

Nome: Encomlnd Engenharia Comerdo e Ind ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PEO N° 30102.0001.10.00645-3 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.0041153-3 

Bairro: 

CEP: 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitaçao 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

• 

Valor do Empenho: 

Total Liquidado: 

1.500.000,00 Total Estornado: 

1.500.000,00 Total Pago: 

0,00 

1.500.000,00 

0,00 

0,00 

Saldo a liquidar: 

Total Recolhido: .TA OCORRÊNCIA 

25/10/2010 Liquidação 

26/10/2010 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

• I 

• 

1 de 1 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO HISTÓRICO 

1.500.000,00 30102.0001.10.01350-9 

1.500.000,00 30102.0001.10.01376-9 

Refere-se a pagamento em favor do credor -
ENCOMIND COM. e IND. L TOA ref. a 
pagamento parcial do processo 21771/2010-
apenso o processo nO 124061/2010, relativo 
aos créditos decorrentes dos contratos 
006/1989 referente à C.P. 021/88, celebrados 

. com a COHAB. Observado o parecer 
012/GPCE/2010 e manifestação jurídica ri 
09/2010 - AGE. 

Pagamento do Empenho 30102000110004633 
e Liquidação 30102000110013509 

1710412017 16:39 



.. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPL. .. http://web.fiplan.mt.gov.brlhtml/listaProcessosDctalhada.php?numeroE", 

Governo do Estado de Mato Grosso -GAB/PG'RI 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 
- F " 00"0 /1;~' . I"'"! I, ,/S:"'" ",J' ,\..JI 

~1::~IiJiw~ ~ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supr:rvlsão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 21/06/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 10102.0001.10.00401-9 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PEO NO 30102.0001.10.00401-9 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.D001.10.0D277~ 

Bairro: 

CEP: 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 3.000.000,00 Total Estornado: 0,00 

3.000,000,00 

I 0,00 

0,00 

• Total liquidado: 

I Saldo a Liquidar: 

Total Recolhido: 

e TA 

23/06/2010 

23/06/2010 

OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

Liquidação 

3.000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

I 
3,000,000,00: 30102,0001.1 0,00757-2 

3,000,000,00 30102,0001.10.00730-4 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 3010200011000'2770 
e Liquidação 30102000110007304 

Refere~se a pagamento em favor do credor 
ENCOMtND~ENGEBHAR]A, COM. E IND. lJTDA, 
Ref. a pagamento parcial do processo nO I 

217717/2010-apenso o processo nO 
124061/2010, relativos aos créditos 

. decorrentes dos contratos 006/89, referente a 
~ C.P. 021/88 celebrados com COHAB. 
Observado o pareçer 012/GPCE/2010 E 
manifestação jurídica nO 09/2010-AGE. Nos 
termos da IN 01/07-SGEP/SEFAZ art. 30 & 40 

: inciso lU 

,e 
I 
, , 

• 

I do 1 17/04/2017 16:38 
1 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAl- SATE/SEfAZ 

FIP 005 ~ Extrato de Empenllo 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 18/10/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00618-6 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentaria: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00618-6 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

; 

EMPENHO: 30102.0001.10.00440-4 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 2.000.000,00 Total Estornado: 

• Total Liquidado: 

~ Saldo a Liquidar: 

2.000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

2.000.000,00 

0,00 

0,00 Total Recolhido: 

OCORRÊNCIA 

19/10/2010 liquidação 

22/10/2010 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

• 

1 de 1 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

2.000.000,00 30102.0001.10.01288-1 

2.000.000.00·30102.0001.10.01367-1 

HISTóRIca 
, 
, 

Refere-se a pagamento em favor do credbr 
ENCOMIND-ENGENHARIA, COMERCIO E 
INDUSTRIA LTDA, relativo a pagamento ~e 
créditos, decorrentes dos contratos o06/i989, 
referente à C.P. 021/88. Observando o 
parecer de nO 012jDGPGEj2010 da . 
Procuradoria Geral do Estado e manifestação 
jurídica na 09/2010jAGE. Conforme processo 
nO 21771/2010. 

Pagamento do Empenho 30102000110004404 
e LIquidação 30102000110012881 

17/04/201716:41 

I 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATEjSEFAZ 

FIP oos - Extrato de Empenho 

30102 - Recur-sos Sob a Supervisão da Secretaria de EstadD de fazenda 

DATA: 13/04/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00304-7 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 
CUiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00304-7 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00198-7 

Bairro: 

CEP: 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.• Total Liquidado: 

Saldo a Uquidar: 

13.000.000,00 Total Estornado: 

13.000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

13.000.000,00 

0,00 
I 0,00 I Total Recolhido: .TA OCORRÊNCIA 

13/04/2010 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

13/04/2010 . LIquidação 

' . 
• 

1 de 1 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

13.000.000,00 30102.0001.10.00459-1 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 301020001100q1987 
e liquidação 30102000110004429 

Refere-se a pagamento parcial do Proces·so 
217707/210 - apenso o Processo I 

124061/2010 relativo aos créditos decorrentes 
dos Contratos 033/88 referente à c.P. 07/87, 

13.000.000,00 30102.0001.10.00442-9 celebrados com a COHAB. Observado o 
Parecer 013/GPGE/2010 e manifestação 
Jurídica nO OB/2010-AGE. Nos termos da; IN 
01/07-SGEP/SEFAZ, do art. 3°, parágrafo 4°, 
Inciso IH 

J 7/04/201716:32 
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'. Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

GAB/PGR 

FI!, O OJ)).t1t4tl 
ç' 11\ m D _ f"""\ r,v. 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de EstadD de Fazenda 

DATA:t3/04/20tO 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00306-3 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

fone: 

identificação: CNPJ - 14.915.029;0001-06 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.26.646.996.8011,9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00306-3 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00200-2 

Bairro; 

CEP: 

TipO de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 5.042.799,89 Total Estornado: • Total Liquidado: 

Saldo a Uquidar: 

5.042.799,89 

0,00 

Total Pago: 

Saldo a Pagar: 

0,00 

5.042.799,89 

0,00 

0,00 Total Recolhido: 

.ATA 
13/04/2010 

13/04/2010 

• 
• 

I de 1 

OCORR~NCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

Liquidação 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

5.042.799,89 30102.0001.10.00457-3 

5.042.799,89 30102.0001.10.00444-5 

HISTÓRICO 

. Pagamento do Empenho 30102000110092002 
e liquidação 30102000110004445 

Refere-se a pagamento do Processo 
132661/210 - apenso Processo 124061/2010 
relativo aos créditos decorrentes dos 
Contratos 011/87 referente à c.P. 04/87, 
celebrados com a COHAB. Observado o 

. Parecer 011/GPGE/2010 e manifestação 
Jurídica nO 09/2010-AGE. Nos termos da IN 
01/07-SGEP/SEFAZ, do art. 3°, parágra~o 4°, 
inciso 1I1 

J 7104/201 7 16:31 
, 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARlA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAl- SATE/SEFAZ 

GABIP,GR 

Fit. 0003,115" 
1 . 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de fazenda 

DATA: 13/04/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00305-5 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

[dentificaçao: CNPl - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orça menta ria : 30102.0001. 28. 846. 996.80 11. 9900. 33909300.1QO.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00305-5 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00199-5 

Bairro: 

CEP; 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicavel à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

.• Total Liquidado: 

Saldo a Liquidar: 

7.077.631,84 Total Estornado: 

7.077.631,84 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

7.077.631,84 

0,00 

0,00 I Total Recolhido: .TA 
13/0412010 

. OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOS) 

13104/2010 Uquldação 

• 
• 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

7.077.631,84 30102.0001.10.00458-1 

7.077.631,84 30102.0001.10.00443-7 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000110001995 
e Liquidação 30102000110004437 

Refere-se a pagamento do Processo 
~ 217696/2010 e apenso Processo 124061/2010 
relativo aos créditos decorrentes dos 
Contratos 088/88 referente à T.P. 50/87;, 
celebrados com a COHAB. Observado o I 

. Parecer 013/GPGE/2010 e manifestação 

. Jurídica nO 09/2010-AGE. Nos termos d~ IN 
01/07~SGEP/SEFAZ, do art. 3°, parágrafo 4°, 
Inciso UI. I 

J de J ,17104/2017 J 6:30 

I' 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

GAB/PGR 

Fls. O O O)ftl~ 
r 111::0 l.., r'j:fN 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 02/09/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00575-9 

Nome: Encomind EngenharIa Comerdo e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: OrdináriO 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.10.00575-9 

Controles financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00'379-3 

Bairro: 

CEPo 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à Licitação 

N° do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 3.500.000,00 Total Estornado: 

• Total Liquidado: 

Saldo a Liquidar: 

3.500,000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

3.500.000,00 

0,00 

0,00 Total Recolhido: 

OCORRÊNCIA 

02/09/2010 Uquidação Estornada 

02/09/2010 : Nota de Ordem Bancária (NOS) 

02/09/2010 Uquidação 

• 
• 09/2010 UQ de Estamo 

1 de 1 

0.00 Total Cancelado RP: 

VALOR· DOCUMENTO 

3.500.000,00 30102.0001.10.01059-3 

3.500.000,00 30102.0001.10.01073-5 

3.500.000,00 30102.0001.10.01061-5 

HISTÓRICO 

Refere-se a pagamento em favor do credor 
ENCOMIND-ENGENHARIA, COMERCIO E' 

INDÚSTRIA LTDA, relativo a pagamento de 
créditos, decorrentes dos contratos 006/1989, 
referente à c.P. 021/88. Observando o 
parecer de nO 012/0GPGE/2010 da 
Procuradoria Geral do Estado e manifestação 
jurídica nO 09/2010/AGE. Conforme processo 
nO 21771/2010 e apenso PROCESSO nO 
124061/2010. 

Pagamento do Empenho 30102000110003793 
e Liquidação 30102000110010615 . 

Refere-se a pagamento em favor do credor 
ENCOMIND-ENGENHARIA, COMERCIO E 

. INDÚSTRIA LTOA, relativo a pagamento de 
créditos, decorrentes dos contratos 006/1989, 

I referente à C.P. 021/88. Observando o I 
parecer de nO 012/0GPGE/2010 da 
Procuradoria Geral do Estado e manife~tação 
jurídica nO 09/2010/AGE. Conforme processo 
'no 21771/2010 e apenso PROCESSO n~ 
124061/2010 . 

3.500.000,00 30102.0001.10.01060-7 ordenador incorretto 

,17/04/1017 16:40 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA 00 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP DOS - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 10/06/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00449-3 

Nome: Encomlnd Engenharia Comercio e Ind ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001. 28. 846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00449-3 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00312-2 

Bairro: 

CEP: 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 385.707,31 Total Estornado: 

I • Total liquidado: 

Saldo a Uquldar: 

385.707,31 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 

385.707,31 

0,00 

0,00 Total Recolhido: .TA OCORRtNCIA 

10/06/2010 . Nota de Ordem Bancária (NOS) 

10/06/2010 Liquidação 

• 
• 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

385.707,31 30102.0001.10.00779-3 

385.707,31 30102.0001.10.00753-3 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000110003122 
: e liquidação 30102000110007533 

Refere-se a pagamento parcial do processo 
217707 e 217717/2010- relativo aos creditos 
decorrentes do contrato 06/89 referente a 

.c.P. 021/1988 celebrados com a COHAB. 
Observado o pareçer 012/GPCE/2010 e 
manifestação juridica na 09/2010-AGE.INos 
termos da INOl/07 -SGEP/SEFAZ art. 30 &40 

inciso m . 

'j de 1 '17/041201716:36 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
F.IPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJlJNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

. GAB/PplU 

c5~t!JlWj~~~ 
FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recur!Sos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 10/06/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00446-9 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinario 

Histórico: Empenho do PED N° 30102.0001.10.00446-9 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.10.00
1

311-4 

Bairro: 

CEP: 

Tipo de Despesa: 9 - Não aplicável à licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

• Total Liquidado: 

5.614.292,69 Total Estornado: 

5.614.292,69 Total Pago: 

0,00 

5.614;292,69 

0,00 

0,00 

Saldo a Uquidar: 

Total Recolhido: 

.TA OCORRÊNCIA 

10/06/2010 . Nota de Ordem Bancária (NOB) 

10/06/2010 Liquidação 

• 
• 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

5.614.292,69 30102.0001.10.00780-7 

5.614.292,69 30102.0001.1 0.00752-5 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000110003114 
e liquidação 30102000110007525 

Refere-se a pagamento parcial do processo 
217707 e 217717/2010- relativo aos créditos 

. decorrentes do contrato 33/88 referente. a 
c.P. 021/1988 celebrados com a COHAe. 
Observado o pareçer 013/GPCE/2010 el 

manifestação jurídica nO 09/2010-AGE. Nos 
termos da INOl/07 -SGEP/SEFAZ art. 30 &40 
inciso III. 

17/04/201716:36 
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Governo do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 08/07/2010 

Credor: 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.10.00468-1 EMPENHO: 30102.0001.10.00328-9 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 
Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909300.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED N0 30102.0001.10.00468-1 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEPo 

Tipo de Despesa: 9 - Nao aplicável à Licitação 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 10.000.000,00 Total Estornado: 

, 

• Total Liquidado: 

Saldo a Uquldar: 

10.000.000,00 

0,00 

Total Pago: 

Saldo a Pagar: 

0,00 

10.000.000,00 

0,00 

0,00 Total Recolhido: 

.ATA 

08/07/2010 

OCORRÊNCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

08/07/2010 Uquidação 

• 
• 

I de 1 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR DOCUMENTO 

10.000.000,00 30102.0001.10.00839-0 

HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 30102000110003289 
e Liquidação 30102000110008181 

Refere-se a pagamento em favor do credor 
ENCOMIND-ENGEBHARIA, COM. E IND. LTDA, 
Ref. a pagamento parcial do processo 
217717/2010-apenso o processo nO 
124061/2010, relativos aos créditos I 

10.000.000,00 30102.0001.10.00818-1 decorrentes dos contrato 006/89, referente a 
c.P. 021/88 celebrados com COHAB. . 
Observado o pareçer 012/GPCE/2010 E 
manlfestaç~o jurídica nO 09/2010-AGE.1 Nos 
termos da IN 01/07- SGEP/SEFAZ art. 3° & 40 
inciso III 

. 17/04/2017 16:33 
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". G~epno do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Seaetaria de Estado de Fazenda 

DATA: 08/12/2008 

Credor; 1993.01148-2 

PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.08.00543-3 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 
Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ • 14.915.029/0001-08 

Cotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.33909200.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.08.00543-3 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

EMPENHO: 30102.0001.08.00463-8 

GAB/PGR 

Fil·00032U 

Tipo de Despesa: 10· Outros Serviços de 
Engenharia - Despesas Correntes 
NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 

,Àotal Uquidado: 

.aldo a Liquidar: 

2.702.176,54 Total Estornado: 0,00 

2.702.176,54 

0,00 

0,00 Total Recolhido: 

I
A 

O /12/2008 

OCORRÊNCIA 

~ Nota de Ordem Bancária (NOS) 

08/12/2008 Liquidação 

• 
• 

2.702.176,54 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR! DOCUMENTO 

I 

2.702.176,54! 30102.0001.08.01539-1 

I 
2.702.176,54,30102.0001.08.01371-6 

htIp:/lweb.fiplan.mlgov.br/htmlnistaProcessosDetalhadaphp?numeroEmpenho=30102000108004638 

. HISTÓRICO 

; Pagamento do Empenho 
'30102000108004638 e Uquldação 
~30102000108013716 

~ Refere-se a pagamento ao credor rel~tjvo ao 
I Processo nO 4.011/99-ACjDVOP 
! (556559/2007; 179970/2008 e 372213/2008-
i SINFRA; 366890/2008-AGE e 137505/2008 e 
.727722/2008-PGE) . 

1/1 
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'. Gdtleri10 do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de fazenda 

DATA: 19/12/2008 

Credor: 1993.01148-2 
PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.08.00561-1 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 
Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.44909200.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PEO N0 30102.0001.08.00561-1 

Controles Financeiros: 

EMPENHO: 30102.0001.08.00478-6 

GAB/FlGR 
, 

Bairro: Fls. O O 032 1 

CEP: 

TipO de Despesa: 4 - Outras Despesas de C~pltal 
NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 8.196.198,92 Total Estornado: i 0,00 
Total Uquidado: 

.aldo a LIquidar: 

'lllllllllllfotal Recolhido: 

DATA 

.2/2008 

: OCORR~NCIA 

Nota de Ordem Bancária (NOB) 

19/12/2008 I Liquidação 

• • 

8.196.198,92 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR! DOCUMENTO 

8.196.198,92 30102.0001.08.01603-7 

8.196.198,92130102.0001.08.01422-4 

:http://web.fiplan.mlgov.brlhlmlnistaProcessosDetalhada.php?numeroEmpenho=30102000108004788 • 

8.196.198,92 

0,00 

0,00 

,HISTÓRICO 

Pagamento do Empenho 
'30102000108004786 e Liquidação 
. 30102000108014224 

I
" Fica empenhado ao credor relativo referente 
a pagamento correspondente ao 
restabelecimento do equillbrio econôniico
financeiro do contrato nO 032/98/00/00PJUR 

. -DVOP / Parecer NO 078/GPF/2008 PGE e 
138/08 - AGE . 

1/1 



18/04/2017 .. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPLAN 

•• Gtwe'no do Estado de Mato Grosso 
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 

SECRETAR1A ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

-
FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 01/09/2009 

Credor: 1993.01148-2 
PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09.00432-9 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPl - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011. 9900.44909200.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.09.00432-9 

Controles Financeiros: 

EMPENH . 

Bairro: 
FII. 

CEP: 

n001.09!00376-0 

GAB/PGR 

0003n~ 
f 

Tipo de Despesa: 4 - Outras Despesas de Capital 

NO do Pedido de Adiantamento: 

Data Umite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 12.386.490,14 Total Estornado: 0.00 

12.386.490.14 

0,00 

0,00 

Total Uquidado: 

Aaldo a Uquidar: 

~otal Recolhido: 

DATA I OCORRÊNCIA • 02/09/2009 'Liquidação 

I 
03/09/2009 Nota de Ordem Bancária (NOB) 

• 
• 

12.386.490,14 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: 

VALOR! DOCUMENTO 

12.386.490,14' 30102.0001.09.01040-4 

12.386.490,14,30102.0001.09.01202-0 

Ihttp://web.fiplan.mt.gov.brIhtmIAiSlaProcessosDeialhada.phP?nUmeroEmpenho=30102000109003760 

HISTÓRICO 

Refere-se a pagamento ao credor relativo ao 
restabelecimento do equilíbrio economico e 
fifnanceiro decorrente do Contrato 
072/90/00/00-PlUR celebrados entre 
DERMAT/DVOP - PROCESSO N° 
217387/2009-SINFRA. 

Pagamento do Empenho 
30102000109003760 e Liquidação 
30102000109010404 

1/1 
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18I04I2017 .. : Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças - FIPlAN 

•• G&verno do Estado de Mato Grosso -I FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ 

FIP 005 - Extrato de Empenho 

30102 - ReaU'sos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda 

DATA: 14/09/2009 

Credor: 1993.01148-2 
PEDIDO DE EMPENHO: 30102.0001.09.00434-5 

Nome: Encomind Engenharia Comercio e Ind Ltda 

Endereço: 

Complemento: 

Cuiabá - MT 

Fone: 

Identificação: CNPJ - 14.915.029/0001-08 

Dotação Orçamentária: 30102.0001.28.846.996.8011.9900.44909200.100.1.1 

Tipo de Recurso: Normal 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Histórico: Empenho do PED NO 30102.0001.09.00434-5 

Controles Financeiros: 

Bairro: 

CEP: 

EMPENHO: 30102.0001.09~.00378-7 
GAB/PGR 

fls. 000323 ~ 
~i 

TipO de Despesa: 4 - Outras Despesas de Capital 

NO do Pedido de Adiantamento; 

Data Limite Prestação de Contas: 

Valor do Empenho: 12.000.000,00 Total Estornado: 0,00 

12.000.000,00 

0,00 

0,00 

Total Liquidado: 

:_aldo a Liquidar: 

~otal Recolhido: 

DATA ! OCORRÊNCIA • 14/09/2009 I Uquidação 

15/09/2009 Nota de Ordem Bancária (NOS) 

• 
• 

12.000.000,00 Total Pago: 

0,00 Saldo a Pagar: 

0,00 Total Cancelado RP: , 
VALOR: DOCUMENTO 

12.000.000,00

1

30102.0001.09.01068-4 

12.000.000,00' 30102.0001.09.01246-2 

http://web.fiJ>an.mlgov.brlhlml~istaProcessosDetalhada.php?numeroEmpenho=30102000109003787 

: HISTÓRICO 

Refere-se a pagamento ao credor relativo a 
segunda/última parcela de restabelecimento 
do equilíbrio econômico e financeiro i 

~=I~O~;:~: ~~t~eo~t~~~A~~~g,O~/OOI-PJUR 
PROCESSO NO 217387/2009-SINFRA. 

Pagamento do Empenho 
30102000109003787 e Uquidação 
30102000109010684 

1/1 
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ANEXO 22 

GABIPGR I 
Fil. 00_0 3 2) . 
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Ministério Público Federal 

GAB/PG~ 
Fil. '00032b

j 

I. L.. .................. __ ~ __ ::)ERMO DE DECLARAÇ~Ã~O~n~· 2==2 .......... '--...;..._--+-__ · __ 1 

No dia 10 de maio de 2017, às 14h57min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 
, 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nO. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 
, 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OABIDF nº 16.649, no interesse e 

com fundamento na Noticia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexp 22 -

"'RETORNO' REALIZADO PELAS CONSTRUTORAS DO PROGRAMA MT 

INTEGRADO": QUE no ano de 2010, quando o Declarante venceu o pleito maj<;>ritário 

para o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso, surgiu por parte do Declarante a 

ideia de pavimentar todas as rodovias do Estado de Mato Grosso que interligavam 

municípios, visando assim conseguir integrar todos os municípios do Estado através de 

rodovias paviruentadas; QUE nessa época existiam 44 (quarenta e quatro) municípIOS no 

interior do Estado de Mato Grosso cujo acesso se dava por estradas não pavimerytadas 

(estradas de terra), aferidos através de quase 2.000 quilômetros de rodovias não 

pavimentadas, sendo tal programa denominado "MT INTEGRADO"; QUE pelos motivos 
, 

expostos o programa foi lançado entre os anos de 2010 e 2011, tendo sido iniciadas as 

respectivas licitações para as execuções dos projetos de engenharia no ano de 2011; 'QUE 
, 

com o término dos respectivos projetos de engenharia deu-se início aos processos 

licitatórÍos para as contratações das Construtoras que executariam as obras, sendo que as 



• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

'GAB/PGR I 
FII. 000321 , 

obras se iniciaram no final do ano de 2012 e início do ano de 2013; QUE pelo que se 

recorda o Declarante, as obras foram divididas em 67 (sessenta e sete)', contratos 

administrativos, sendo que desse total foram iniciados 46 (quarenta e seis) contratos 

administrativos de execução das obras; QUE o Declarante não sabe informar, se houve 

irregularidades nos processos licitatórios; QUE as obras se iniciaram no início do ano de 
, 

2013; QUE o Declarante se recorda que para ter o apoio do PR (Partido da Repú!,lica) nas 

eleições do ano de 2010 foi combinado que seriam disponibilizadas algumas Secretárias 

para tal partido, sendo tal fato combinado na época com o Deputado Federal, atualmente 
, 

Senador da República WELINGTON FAGUNDES; QUE em razão do ajustado com 

WELINGTON FAGUNDES, o Declarante nomeou para assumir a SINFRA (Secr~tário de 

Infra Estrutura do Estado de Mato Grosso) ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO; que era 

do PR; QUE, no entanto, WELLINGTON FAGUNDES constantemente reclamava com o 
, 

Declarante que ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO não era pessoa de confiança de 

WELLINGTON; QUE WELLINGTON pedia para o Declarante colocar no lugar de 

ARNALDO ALVES a pessoa de CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA, que era pessoa de 

confiança de WELLINGTON FAGUNDES, sabendo, inclusive o Declarante que C1,NÉSIO 

nessa época trabalhava no gabinete de WELLINGON FAGUNDES; QUE os pedidos de 
. , 

WELLINGTON FAGUNDES para a colocação de CINESIO NUNES na S~NFRA 

aumentaram após as notícias de que o Estado de Mato Grosso havia conseguido o 

empréstimo no valor aproximado de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões 

de reais) perante o BANCO DO BRASIL, através do BNDES, para custear as obras do 

programa "MT INTEGRADO"; QUE em dezembro do ano de 2012 foi assinado o contrato 

de financiamento, sendo que próximo à data da assinatura do contrato de financiamento, 

o Declarante nomeou CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA no cargo de Secretário da SINFRA 

do Estado de Mato Grosso, a pedido de WELINGTON FAGUNDES; QUE iniciad'as as 

obras do "MT INTEGRADO", o Declarante sofria muitas extorsões por parte de membros 

de outros órgãos para receberem propinas do Executivo, sendo os membros citados do 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa do Estado de 



• 
• 

• 
• 

Ministério Público Federal 

GAB/P~u~ 
F'!.DO~3:J 

Mato Grosso; QUE Nessa mesma época o Declarante foi pressionado também por 

WELINGTON FAGUNDES para repassar algumas empresas do programa MT 

INTEGRADO, no intuito de realizar as trativas de 'retomo' diretamente entre eles 

(WELINGTON e CINÉSIO); QUE nessa oportunidade, o Declarante, WELLINGTON 

FAGUNDES e CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA (Secretário da SINFRA) combinaram que 

algumas Construtoras que prestavam serviços na SINFRA no progra~a "MT 

INTEGRADO" ficariam sob o controle de WELLINGTON FAGUNDES, coordenadas 

através de CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA, e que outras ficariam sob o controle do 

Declarante e de VALDISIO VIRIATO (Secretário Adjunto da SINFRA), pessoa de 

confiança do Declarante; QUE nessas conversas com WELLINGTON FAGUr;-JDES e 

CINÉSIO NUNES foi dito de forma direta e explícita que CINÉSIO NUNES, 

representando WELLINGTON FAGUNDES, procuraria os empresários de algumas 

Construtoras que prestavam serviços na SINFRA para receberem os 'retornos'; QUE o 

Declarante não iria se opor aos atos praticados por CINÉSIO na SINFRA para os 

recebimentos dos 'retornos' em face de algumas construtoras; QUE o Declarante fez uma 

concessão em favor de WELLINGTON FAGUNDES para que recebesse o 'retom,o' das 

seguintes construtoras: 1 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LIDA; 2 -

CONSTRUTORA EQUlPAV; 3 - CONSTRUTORA TRÍPOLO LIDA (pertencente à família 

do Deputado Estadual NININHO); QUE o Declarante sabe dizer que a pessoa responsável 

em acertar os 'retornos' da CONSTRUTORA TRÍPOLO com WELLINGTON FAGUNDES 

era o deputado estadual NININHO; QUE o Declarante acredita que existia mais alguma 

CONSTRUTORA que executava serviços no MT INTEGRADO cujos 'retornos' çram 

operados por CINÉSIO e WELLINGTON FAGUNDES, sendo tal informação de 

conhecimento de VALDÍSIO VIRIATO; QUE referente ao restante das Construtoras que 

integravam o MT INTEGRADO, elas pagavam os 'retornos' para o Secretário Adjunto da 

SINFRA VALDISIO VIRIATO; QUE VALDISIO recebia os respectivos 'retornos' e os 

repassava ora para SILVIO CESAR CORREA ARAUJO, ex-chefe de gabinete, do 

Declarante e ora, para o próprio Declarante; QUE, sendo que os 'retornos' eram pagos rm 
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J 
valores previamente combinados com as Construtoras antes de receberem do Estado; 

QUE o 'retorno' era pago de acordo com a demanda que o Declarante recebia por parte 

dos Deputados e de acordo com o valor do contrato; QUE o próprio Declarante 
, 

combinava com os empresários o valor do 'retorno' e depois repassava a info~mação do 

valor a VALDISIO para que controlasse e recebesse o 'retorno' com os' próprios 

empresários; QUE após VALDISIO receber o 'retorno' das construtoras, VALDISIO 

repassava a quantia arrecada ao Declarante ou a SILVIO CESAR CORRÊA; QUE o 
, 

Declarante calculava o 'retorno' com base no valor da obra e definia um valo~ fixo que 

VALDISIO receberia de cada Construtora, pois o Declarante precisava receber tais valores 
, 

para quitar as extorsões que recebia tanto dos membros do Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso como também dos membros da Assembleia Legislativa do E"tado de 

Mato Grosso; QUE geralmente o primeiro contato com as Construtoras era executado pelo 

Declarante, ao passo que os pagamentos eram adimplidos através de VALDISIO 

VIRlATO; QUE pelo que o Declarante se recorda poucas Construtoras não repass,avam as 

propinas pelas obras executadas na SINFRA; QUE uma delas era a TRIMEC 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LIDA, pois WANDERLEY FACCHETI TORRES, 

proprietário da TRIMEC, já havia assumido algumas dívidas a pedido do Declarante; 

QUE a CONSTRUTORA EMSA também não pagou os 'retornos', pois tal empresa yendeu 

uma área de mineração para o Declarante (JURICABA), em sociedade com MAURO 

MENDES, VALDINEI MAURO DE SOUZA vulgo "NEY", WANDERLEY FACCHETI 

TORRES (proprietário da Construtora TRIMEC) JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO 

(ex-Secretário da SEMA); QUE a cota parte do Declarante foi registrada em nome do 

irmão do Declarante (ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO); QUE a área de 

JURICABA (fazenda de aproximadamente 3000 hectares mais o direito de lavra com todas 

as licenças) está localizada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT; QUE o 

Declarante ficou responsável, a pedido de MAURO MENDES (à época Prefeito de 
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área ao Declarante e sócios; QUE em razão dessa relação com o proprietário da 

Construtora EMSA, o Declarante acabou não cobrando 'retornos' para a realização das 

obras do MT INTEGRADO; QUE o Declarante sabe que as Construtoras R€>DOCON 

CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LIDA, ENGEMAT INCORPORA<;:ÕES E 

CONSTRUÇÕES, CONSTRUTORA VALOR e CONSTRUTORA RODOVIA não' pagaram 

'retornos'; QUE além dessas construtoras citadas acima, acredita o Declarante que todas 

as demais assumiram o compromisso de pagar os 'retornos', porém algumas acabaram 

não homando o compromisso assumido, sendo que tais informações são de conhecimento 

de VALDISIO VIRIATO; QUE a CONSTRUTORA GUAXE e ENCOMIND, pertencentes a 

MARCIO AGUIAR DA SILVA, pagou 'retorno' ao Declarante no valor de R$ 6.0?0.000,00 

(seis milhões de reais), em razão das obras do "MT INTEGRADO", obras dos Contratos 
, 

perante a SINFRA, bem corno obras referentes ao "PROGRAMA DE, OBRAS 

PETROBRÁS" (obras da rodovia que ligam Tangará da Serra até a Unemat - 6km, obras 

da MT 480, obras da MT 246 que liga Tangará da Serra a Itanorte, entre outras); QUE o 

valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) foi utilizado pelo Declarante para abater 

urna dívida que o Declarante tinha perante VALDIR PIRAN; QUE o Declarante tem 

conhecimento que antes de assumir a dívida de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de :reais) o 

empresario MARCIO já vinha pagando 'retomo' a VALDISIO, bem corno teria auxiliado o 

Declarante em campanha eleitoral; QUE o 'retomo' repassado diretamente VALDISIO 

pode ter sido entregue a deputados estaduais (acordo das obras do MT INTEGRADO); 

QUE MARCIO somente deixou de pagar o 'retorno' das obras em andamento quando 

assumiu a dívida do grupo político perante VALDIR PIRAN; QUE o Declarante se tecorda 

também que a 3 IRMÃOS ENGENHARIA LTDA entregou cerca de R$ ] .800.000,00 (um , 
milhão e oitocentos mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em cheques em 

razão dos programas "MT INTEGRADO" referentes aos contratos administ~ativos 

perante a SINFRA e "PROGRAMA DE OBRAS PETROBRÁS"; QUE os pagamentos foram 

realizados pelos proprietários CARLOS AVALONE (ex deputado estadual de, Mato 

Grosso) e seu irmão MARCELO AVALONE; QUE os cheques recebidos da empresa 3 
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IRMÃOS ENGENHARIA foram entregues, pelo Declarante, a VALDIR PIRAN no intuito 

de pagar uma dívida; QUE O Declarante tem conhecimento que vários desses cheques 

retomaram sem fundos, tendo VALDIR PIRAN devolvido para o Declarante; QUE o 

Declarante acabou repassando parte desses cheques para CELSON BEZERRA; que disse 

ter 'facilidade em receber dos irmãos AVALONE'; QUE os cheques foram repassados a 
I 

CELSON BEZERRA a pedido de EDER MORAES, referente a uma dívida que o 

Declarante tinha com EDER DE MORAES (retratação dos depoimentos prestad?s perante 

o MPMT); QUE referente a Construtora JM TERRAPLANAGEM E CONS\RUÇÕES, 

empresa responsável pela obra do "MT INTEGRADO" (contrato administrativo,perante a 

SINFRA), o Declarante conversava diretamente com o JULIO CÉSAR DE ÁVILA 

OLVEIRA; QUE em conversa com JULIO no gabinete do Declarante, foi solicitado pelo 

Declarante a quantia aproximada de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para JULIO 

visando o pagamento de despesas de campanha eleitoral; QUE o empresário JULIO 

concordou e os pagamentos foram efetuados para VALDISIO VIRIATO, a pedido do 
, 

Declarante, sendo que ao receber VALDISIO entregava os valores ao Declarante; QUE 

referente a empresa AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LIDA, o 

Declarante se recorda de ter conversado com os proprietários da empresa· em seu 
, 

gabinete, MARIO ROBERTO CANDIA FIGUEIREDO e EDGAR TEODORA ~ORGES 

sobre a execução dos contratos administrativos perante a SINFRA; QUE dur,ante tal 

conversa o Declarante pediu 'ajuda' para pagamentos de restos de campanha eleitoral, 

tendo ambos concordado com o pagamento; QUE os empresários MARIO e EDGAR 

efetuaram pagamento a título de 'retornos' no valor aproximado de R$ 1.500.000,00 (um 

milhão e quinhentos mil reais); QUE tais pagamentos foram efetuados para VALDISIO 

VIRIATO a pedido do Declarante, sendo posteriormente entregues ao Declarante; QUE 

referente à CONSTRUTORA CAMARGO CAMPOS S/A, cujo diretor é FRANCISCO 

RODRIGUES NETO, o Declarante se recorda de ter conversado com tal diretor ~m seu 

gabinete referente à execução dos contratos administrativos perante a SINFRA; QUE na 
, 

ocasião, o Declarante solicitou 'auxílio' para a empresa no intuito de quitar restos de 

n ~ , 
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campanha eleitoral; QUE FRANCISCO RODRIGUES NETO concordou com o pagamento 

de 'retomo' e devolveu o valor aproximado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais); QUE tais pagamentos foram efetuados para VALDISIO VIRIATO a pedido do 

Declarante, sendo posteriormente entregues ao Declarante; QUE referente à empresa 

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, cujo diretor é GERVÁSIO,BECKER, 

o Declarante se recorda de ter conversado com tal diretor em seu gabinete referente à 

execução dos contratos administrativos perante a SINFRA; QUE na ocasião o Declarante 

pediu 'auxílio' para a empresa no intuito de quitar restos de campanha eleitoral; QUE o 

empresário GERV ÁSIO BECKER concordou com o pagamento de 'retomo' e devolveu o 

valor aproximado de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); QUE tais pagamentos foram 

efetuados para VALDISIO VIRIATO a pedido do Declarante, sendo posterIormente 

entregues ao Declarante; QUE referente à empresa DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, 

cujo proprietário é MIGUEL GUIZARDI, o Declarante se recorda de ter conversado com o 

proprietário em seu gabinete; QUE o Declarante pediu 'auxílio' para a empresa para 

pagamentos de restos de campanha eleitoral; QUE MIGUEL GUIZARDI concordou com o 

pagamento e devolveu a título de 'retornos' o valor aproximado de R$ 600.000,00 
, 

(seiscentos mil reais); QUE tais pagamentos foram efetuados em 02 (duas) parte~, sendo 

que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) GIOVANI GUIZARDI, filho de MIGUEL 

GUIZARDI, entregou para SILVIO CEZAR CORREA ARAUJO (ex-chefe de gabinete do 

Declarante), a pedido do Declarante, e o restante, R$ R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 

MIGUEL ou GIOVANI GUIZARDI entregou para VALDISIO VIRIATO, a pedjdo do 

Declarante; QUE referente a empresa BASE DUPLA CONSTRUÇÕES, o Declarante se 

recorda de ter conversado com os proprietários da empresa em seu gabinete, sobre a 

execução dos contratos administrativos perante a SINFRA; QUE durante tal conversa o 

Declarante pediu' ajuda' para pagamentos de restos de campanha eleitoral, tendo ambos 
, 

concordado com o pagamento; QUE os empresários efetuaram pagamento a título de 

'retornos' no valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais); QUE tais 

pagamentos foram efetuados para VALDISIO VIRIATO a pedido do Declarante, sendo 
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posteriormente entregues ao Declarante; QUE referente a empresa CONSTRUTORA 

CAMPESATO, cujo sócio-proprietário é LUCIANO CAMPESATO, o Declarante se 

recorda de ter conversado com tal diretor em seu gabinete referente à execução dos 

contratos administrativos perante a SINFRA, do "MT INTEGRADO" e ,obras do 

"PROGRAMA DE OBRAS PETROBRÁS"; QUE o Declarante pediu 'a';lxílio' ao 

empresário, para pagamentos de restos de campanha eleitoral; QUE LUCIANO 

CAMPESATO concordou com o pagamento e devolveu a título de 'retornos' o valor 
, 

aproximado de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE tais pagamentos foram 

efetuados para VALDISIO VIRlATO a pedido do Declarante, e sendo posteriormente 

entregues ao Declarante; QUE referente à empresa APUÍ CONSTRUTORA DE OBRAS 

LIDA, cujo sócio-proprietário é LEONIR ROMANO BAGGIO ("PAMPA"), o D'eclarante 

se recorda de ter conversado com tal pessoa em seu gabinete referente à execução dos 

contratos administrativos perante a SINFRA, do "MT INTEGRADO" e obras do 

"PROGRAMA DE OBRAS PETROBRÁS"; QUE na ocasião o Declarante pediu, 'auxílio' 

para o empresário para pagamentos de restos de campanha eleitoral; QUE )...EONIR 

ROMANO BAGGIO concordou com o pagamento a título de 'retorno' no valor 
, 

aproximado de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais); QUE tais 
, 

pagamentos foram efetuados para VALDISIO VIRIATO a pedido do Declarante, sendo 

posteriormente entregues ao Declarante; QUE refemete à empresa OK CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇO LIDA, cujo sócio-proprietário é JOEL KOZO OKUBO, residente da cidade de 

Alta FlorestaJMT, o Declarante se recorda de ter conversado com tal pessoa dJrante a 

campanha eleitoral, tendo JOEL auxiliado o Declarante na campanha eleitonH tanto 

financeiramente, como também coordenando a campanha do Declarante na região de Alta 

Floresta; QUE o Declarante não se recorda se JOEL KOZO OKUBO prestou algum ,auxílio 

financeiro após a campanha; QUE o Declarante sabe dizer que JOEL KOZO OKUBÇ) fazia 

esse mesmo trabalho com o Deputado Estadual ROMOALDO na região de Alta Floresta; 
, 

QUE o Declarante sabe dizer que a empresa OK CONSTRUTORA E SERVIÇO' LIDA 
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INTEGRADO"; QUE referente a CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LIDA, tujo sócio

proprietário é ROSSINI AIRES GUIMARÃES, o Declarante se recorda de ter atendido 

ROSSINI em seu gabinete, pois ele estava iniciando seus trabalhos no Estado de Mato 

Grosso; QUE em conversa com O ROSSINI, O Declarante pediu' auxílio' para pagamentos 

de restos de campanha eleitoral; QUE o empresário ROSSINI AIRES GUIMARÃES 

concordou com o pagamento e devolveu a título de 'retorno' o valor aproximado de R$ 

3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais); QUE o Declarante se recorda que 

utilizou o valor para pagar parte de uma dívida existente com o BANCO RURAL 

(empréstimo JOÃO CARLOS SIMONI{fODESCHINI CONSTRUTORA), não se 

recordando dos detalhes; QUE tais 'retornos' são referentes à execução dos contratos 

administrativos perante a SINFRA do "MT INTEGRADO"; QUE além disso, ROSSINI 

AIRES GUIMARÃES prestou ajuda financeira na campanha do SENADOR 

WELLINGTON FAGUNDES no ano de 2014, não sabendo se foi através do caixa oficial 

ou 'caixa 02'; QUE o Declarante tem ciência que parte dos 'retornos' recebidos através da 
, 

SINFRA aqui citados, com a ajuda de VALDISIO VIRIATO e SILVIO CEZAR CpRREIA 

ARAUJO, foram utilizados para pagamentos de propinas para os Deputados Estaduais do 

Estado de Mato Grosso; QUE esses pagamentos foram efetuados por SILVIO 'CEZAR 

CORREIA ARAUJO, com conhecimento e participação em alguns casos do ex-Secretário 

da CASA CIVIL PEDRO JAMIL NADAF; QUE ainda, que parte desses valoreS foram 

repassados para VALDIR PlRAN, no intuito de pagar um débito que o De~larante 

assumiu com esse (VALDIR PIRAN) referente a dívida do grupo político de B'LAIRO 

MAGGI; QUE o Declarante acredita que tenha sido repassado para VALDIR PIRAN a 

quantia entre R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a R$ 8.000.000,00 (oito milHões de 

reais) oriundas dos 'retornos' do PROGRAMA "MT INTEGRANDO", obras da 

PETROBRÃS, como também a outros desenvolvidos através da SINFRA; QUE o 
, 

Declarante acredita que parte desse valor tenha sido utilizado para pagar o pébito 

assumido pelo Declarante perante "JUNIOR MENDONÇA" e também sabe que parte Ç1 
desse valor foi repassado para pagamentos de propinas para alguns CONSELHEIROS DO r 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, entre outras destinações; 
, 

QUE o Declarante, quando recebia em seu gabinete os empresários citados neste termo, 

dizia a eles que precisava de 'auxilio' para quitar débitos de campanha, m~s além de 

débitos de campanha, o Declarante também destinou aos beneficiários indicados acima. 

Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 16h16min do dia 10/05/2017 e segue 

assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro 
, 

Scarmagnani (Procuradora da R 42, Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 
, 

de março de 2017) -------'d4JJ--'-"=="-"'=-"-'-"------- que igItei o presente 

termo . 

Delio Lins e Silva Junior 
Advogado - OABIDF nº 16.649 

6-At./J1~ilJ Gkivãníl Sil\'a e A rnruY1
d"'a:-«'''Y . 

Escrivã de Polícia ederal- mat. 19.383 
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Conselheiro Sérgio Ricardo acolheu a sugesUlo do cons. subst. Luiz Henrique Lima quanto a afteraçao de redação no que diz respeito ao percentual da 
taxa de Benericios e Despesas Indiretas ' 

Foi homologado na sessão plenária do Tribunal de Contas de Mato Grosso desta terça-feira (23) o 
Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) celebrado entre o órgão e a Secretaria de Estado de Transportes 
e Pavimentação Urbana (Setpu). A assinatura do TAG no dia 19/04 e possibilita dar seguimento aos 14 
editais do Programa MT Integrado, suspensos desde o dia 20 de março por decisão cautelar do 
conselheiro Sérgio Ricardo. 

o conselheiro presidente, José Carlos Novelli lembrou uma das determinações do Termo já foi atendida 
que é a adesão ao Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado, o PDI. O secretário, Cinésio 
Nunes de Oliveira se comprometeu em comunicar a todas as empresas concorrentes nos processos 
licitatórios sobre as novas condições impostas, inclusive as reduções de preços em itens componentes 
das planilhas de custos, de forma a não gerar direitos que possam vir a ser reivindicados 
posteriormente na Justiça. A Setpu tem 30 dias para informar ao TCE-MT o cumprimento desta 
determinação. 

, Nesse sentido, o relator Sérgio Ricardo acolheu a sugestão do conselheiro substituto Luiz Henrique Lima 
quanto a alteração de redação no que diz respeito ao percentual da taxa de Benefícios e Despesas 

.diretas (BDI). Devido à alteração, será assinado ainda um Termo Aditivo que vai apenas incluir as 
~alavras "no máximo" antes do percentual de 15%, conforme determina a legislação. 

O procurador-geral do Ministério Público de Contas, William Brito destacou a relevância e importância 

do instrumento. "As imposições do Tribunal são fundamentais, mas é preciso que o gestor se mostre 

consciente e materialize os compromissos", disse. O descumprimento de quaisquer das medidas 

impostas no TAG pode resultar em nova ordem de paralisação das obras, anotação de irregularidade 

gravissima, aplicação de multa, reprovação das contas e determinação de afastamento do secretário 

signatário do documento e a sua declaração de inidoneidade e inabilitação para o exercício de função 

pública pelo prazo de cinco anos. 

A Secretaria de Transportes se obriga ainda a aplicar todas as recomendações acatadas no TAG nos 

novos editais de obras a ser lançados no Programa MT Integrado e a uniformizar os modelos de editais, 

independentemente da fonte dos recursos para as obras. Um dos compromissos do TAG já foi 

.mprido, trata da assinatura do Termo de adesão ao Programa de Desenvolvimento Institucional 

Integrado (PDI) do TCE-MT na última sexta-feira (19/04). O PDI visa estimular o planejamento estratégico 

do órgão, adotando métodos da administração gerencial para melhorar a gestão e executar obras de 

qualidade em benefício da sociedade. 

o TAG e todas as obrigações dele decorrentes têm validade até a entrega final das obras. A partir da sua 

publicação oficial ficam sobrestadas as determinações contidas na medida cautelar que suspendeu o 

processo. Estima-se que o cumprimento das determinações do TCE-MT vai impactar em redução de 

aproximadamente R$ 49,2 milhões no custo final das obras contidas nos 14 editais, cujo valor total 

previsto inicialmente era de cerca de 573,5 milhões de reais. 

Leia matérias relacionadas: 
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Sexta. 19 de Abril de 2013, 13h09 

TCE-MT celebra Termo de Ajustamento de Gestão com 
Setpu para garantir o interesse público e a lisura no 
Programa MT Integrado 

, A Secretaria de Estado de T rans portes e 
. Pavimentação Urbana (Setpu) solicitou ao 
Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE
MT) a celebração de Termo de 
Ajustamento de Gestão (TAG) para dar 

,;mpnln aos 14 editais do Programa 
MT Integrado, suspensos desde o dia 20 
de março por decisão cautelar do 
conselheiro Sérgio Ricardo, homologada 
pelo Tribunal Pleno em sessão ordinária 
do dia 2 deste mês. A medida foi adotada 
a partir de representação da própria área 
técnica do TCE-MT. 

A Setpu apelou ao Tribunal que o 
cumprimento da determinação cautelar 
iria obrigar O estado a repactuar os prazos 
do contrato do empréstimo obtido de 
instituição financeira federal e que os 

Do~umento instituin~o TAG entre.TCE-MT e S~tpu f~i próprios custos inevitavelmente teriam 
assmado em ato realtzado no gabmete da PreSIdêncIa que ser revistos, com risco de prejudicar 

a população das cidades que serão beneficiadas com o programa governamental. 

o órgão do poder executivo alegou ainda que a realização de novo certame, com a reabertura dos prazos legais 
iria protelar a data das ordens de serviço para o final do periodo da estiagem, alterando significativamente o 
cronograma considerado ideal para a execução de obras de engenharia rodoviária. O processo foi suspenso na 
fase de entrega dos envelopes pelas empresas concorrentes . 

A medida cautelar que suspendeu os 14 
editais foi motivada por representação 
de natureza interna proposta por 
auditores da Secretaria de Controle 
Externo de Obras e Serviços de 
Engenharia do TCE -MT. Análise dos 
editais de concorrência da Setpu apurou 
diversas irregularidades gravíssimas no 
processo como falta de clareza nas 
planilhas de custos, falhas nos projetos 
de engenharia, restrições nos prazos 
para vistoria técnica pelas empresas 
concorrentes e a não utilização de todos 
os meios de comunicação disponiveis 
para ampliar a transparência sobre a 
licitação. 

O instrumento legal do Termo de 
Ajustamento de Gestão foi introduzido 

A medida cautelar que suspendeu os 14 editais foi adotada na administração pública de Mato 
a partir de representação da própria área técnica do TCE-MT Grosso a partir de projeto proposto pelo 

TCE-MT e aprovado pelo Poder 
Legislativo por meio da Lei Complementar nO 486 de 07 de janeiro de 2013. O TAG permite ao TCE-MT celebrar 
compromisso com a autoridade pública competente para o saneamento de ato ou negócio jurldico impugnado . 
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Os TAGs devem conter a identificação precisa da obrigação ajustada e da autoridade responsável pelo seu 
cumprimento; a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação e comprovação junto ao TCE-MT, a adesão 
de todos os signatários aos termos ajustados e as sanções cabíveis no caso de descumprimento. 

A medida solicitada pelo titular da Setpu foi submetida ao crivo da equipe técnica da Secex-Obras, o parecer da 
Procuradoria de Contas junto ao TCE e à aprovação do conselheiro relator das contas do órgão executivo 
estadual. O TAG permite o seguimento do processo licitatório, mas impõe à Setpu a obrigação de cumprir uma 
série de exigências já apontadas na medida cautelar, principalmente em relação à correção nos sObrElp"e~~ ......... : .. --, 
detectados nos editais quando comparados aos próprios projetos executivos das obras. 

O titular da Setpu se obriga a comunicar 
e obter a anuência de todas as 
concorrentes nos processos licitatórios 
acerca das novas condições impostas, 
inclusive as reduções de preços em 
itens componentes das planilhas de 
custos, de forma a não gerar direitos 
que possam vir a ser reivindicados 
posteriormente na Justiça. 

O descumprimento de quaisquer das 
medidas impostas no TAG pode resultar 
em nova ordem de paralisação das 
obras, anotação de irregularidade 

00339 

'

graViSSima, aplicação de multa, 
reprovação das contas e determinação 
de afastamento do secretário signatário 
do documento e a sua declaração de 

•
oneidade e inabilitação para o 

ercicio de função pública pelo prazo 
de cinco anos. 

I. • 

O TAG estabelece prazo para o 
secretário de Transporte e 

o TAG impõe à Setpu a obrigação de cumprir uma série de 
exigências já apontadas na medida cautelar 

Pavimentação Urbana instituir comissões para elaborar termos de referência para a contratação dos projetos de 
obras e para receber e aprovar os projetos básicos e executivos; aplica redutores na composição do percentual 
da taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BOI) em vários itens dos editais; limita o preço unitário de cada 
serviço ao custo fixado no Boletim de Preços de Obras de Transportes de setembro de 2012, que recepciona o 
método de cálculo instituido pelo Sistema Nacional de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO 2) e estabelece 
critérios para fundamentação das medições dos serviços executados. 

A Secretaria de Transportes se obriga 
ainda a aplicar todas as 
recomendações acatadas no TAG nos 
novos editais de obras a ser lançados 
no Programa MT Integrado e a 
uniformizar os modelos de editais, 
independentemente da fonte dos 

_
ursos para as obras. A Setpu 

ém terá que aderir ao Programa 
esenvolvimento Institucional 

Integrado (PDI) do TCE-MT, para 
implantar o planejamento estratégico 
do órgão, adotando métodos da 
administração gerencial para melhorar 
a gestão e executar obras de 
qualidade em beneficio da sociedade. 

O TAG e todas as obrigações dele 

decorrentes têm validade até a entrega Assinatura do Termo de Ajustamento de Gestão e PDI do TCE-MT 
final das _obras .. A partir da sua vai permitir a Setpu implantar o planejamento estratégico do orgão 
publlcaçao ofiCiai ficam sobrestadas 
as determinações contidas na medida cautelar que suspendeu o processo. Estima-se que o cumprimento das 
determinações do TCE-MT vai impactar em redução de aproximadamente R$ 49,2 milhões no custo final das 
obras contidas nos 14 editais, cujo valor total previsto inicialmente era de cerca de 573,5 milhões de reais. 

O documento instituindo o TAG entre o TCE-MT e a Setpu foi assinado pela conselheiro Sérgio Ricardo e pelo 
secretário Cinésio Nunes de Oliveira, respectivamente, em ato realizado às 10h do dia 20 de abril no gabinete 
da Presidência do Tribunal de Conlas de Mato Grosso. Este foi O primeiro TAG formalizado desde que entrou 
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em vigência o novo instrumento legal disponível ao órgão estadual de controle extemo. A íntegra do 1/1GGAB I PGR 
assinado nesta sexta-feira está disponível em arquivo PDF anexado nesta publicação. :0 3 4 

Fís·OO U 
O presidente do TCE-MT, ' 
conselheiro José Carlos ,~o~v~el!,!li=~===:J 
frisou que neste caso específico, O 
Termo de Ajustamento de Gestão' 
vai permitir alcançar os efeitos 
pretendidos da medida cautelar, no 
sentido de evitar algum dano ao 
erário, além de indicar caminhos 
estruturantes para os próximos 
certames licitatórios e de prestigiar 
o relevante interesse coletivo da . 
população de várias cidades e 
regiões do Estado que têm 
expectativa com o benefício das 
obras. "A prevenção é a melhor 
medida sem dÚVida, e com este 
TAG estamos dando ao gestor 
oportunidade de corrigir as falhas a 
tempo. Com isso todos ganham: o 
gestor que não fica em situação 
irregular, o TCE-MT que não fica 

Novelli frisou que neste caso especifico, o TAG vai permitir alcançar 
os efeitos pretendidos da medida cautelar, no sentido de evitar algum 
dano ao erário 

, serviços e obras de qualidade", afirmou. 
omisso e a sociedade que recebe 

O conselheiro Sérgio Ricardo disse que ações preventivas como esta só são possíveis pelo trabalho ágil e de 
Alidade realizado pela equipe de auditoria do TCE-MT. O procurador Gustavo Oeschamps, do Ministério 
W,lico de Contas, ressaltou que o TAG firmado garante efetividade às ações, uma vez que há vontade mútua 
das partes em atender os principias da legalidade e as demandas sociais. 

• 

O secretário Cinésio Nunes de Oliveira agradeceu ao TCE-MT pela oportunidade de permitir o seguimento do 
certame sem prejuízo à legalidade e fez questão de assinar a adesão ao POI no mesmo ato. "O apoío do TCE
MT vai nos auxiliar na solução de dificuldades estruturais da Secretaria e permitir deixar um legado positivo 
para as próximas gestões na pasta", disse. 

Participaram do ato de assinatura do TAG e de adesão da Setpu ao POI, o coordenador administrativo da 
Associação Matogrossense dos Municípios (AMM), Ebenezer Alves Paulino, O conselheiro Domingos Neto, os 
conselheiros substitutos Isaias Lopes da Cunha, Moisés Maciel e Ronaldo Ribeiro, o procurador de contas 
Alisson Carvalho de Alencar, os secretários do TCE-MT Manoel Conce'lção da SHva (Gestão), Enéias Viegas 
da Silva (Gestão de Pessoas) e Adjair Roque de Arruda (Finanças) e o assessor jurídico da Presidência, 
Mariomarcio Maia Pinheiro . 

• 
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~I Tribunal de Contas 
Mato Grosso 

GAB/PG~ 
FI!. 00034 ~ 

Notícias 

Terça. 20 de Dezembro de 2016, 15h40 

TCE homologa TAG com a Sinfra e obras do aeroporto de 
Rondonópolis serão retomadas 

r.:. Representação (Natureza Interna) 

Interessado principal: 

Secretaria de Estéldo de Infraestrutura e Logística 

WALDIRTEIS 
CONSELHEIRO RELATOR 

110 lALH':'.S DO PF~OCESSO 

INTEIRO TEOR 

VOTO 

!; ASSISTA AO JULGAMENTO 

o pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) 
homologou nesta terça-feira (20.12), em votação unânime, um novo 
Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado pela Secretaria de 
Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) com a Corte de Contas. O 
TAG prevê uma série de condições para que a Sinfra-MT possa 
retomar as obras de ampliação e pavimentação do Aeroporto de 
Rondonópolis, interrompidas desde de 2014 em função de graves 
irregularidades. 

O pedido de assinatura do TAG foi formalizado pelo secretário 
titular da Sinfra, Marcelo Duarte Monteiro, junto à Corte de Contas e 
distribuído à 3' Relataria, sob responsabilídade do conselheiro 

Júlio Teis. 

O processo foi iniciado originalmente por uma Representação 
Intema da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de 
Engenharia, então ligada ao gabinete do conselheiro Antonio 
Joaquim. 

Entre as graves irregularidades observadas na gestão e execução 
do Contrato nO 22/2013 firmado pela Sinfra com a empresa 
Ensercon Engenharia LIda. responsável pelas obras de ampliação 
do Aeroporto de Rondonópolis, os auditores do TCE identificaram 
supertaturamento na planilha de custos no valor de R$ 
3.618.059,77, além de supertaturamento decorrente de serviços 
medidos e não executados no montante de R$ 3.912.531,80. 

Também foram identificadas deficiências no projeto básico executivo e má qualidade nos serviços de 
pavimentação, drenagem. obras complementares e equipamentos. O contrato com a empreiteira Ensercon, no 
valor de R$ 20.892.913,14, acabou interrompido pela Medida Cautelar do TCE-MT . 

Na época, setembro de 2014, diante da 
gravidade das irregularidades verificadas pela t 
.ex de Olbras e Serviços de Engenharia e do' 
"ízo causado aos cofres públicos, o 
conselheiro Antonio Joaquim expediu uma 
Medida Cautelar determinando a imediata 
suspensão dos pagamentos e a paralisação 
das obras. A medida cautelar foi homologada 
pelo Pleno do TCE no Acórdão nO 2.332/2014-
TP. 

Ao relatar o pedido da Sinfra-MT para a 
formalização de um TAG para resolver os 
problemas que ocasionaram a paralisação das 
obras. em seu voto, o conselheiro Waldir Teis 

.. '~ li 

. 'Hi'. , .. , 
propôs, ao acolher o requerimento, que se Obra do aeroporto de Rondonópolis 
estabeleça um aditamento da Medida Cautelar 

- .. ""-. 

suspendendo seus efeitos para, na prática autorizar a Sinfra a repassar à uma outra empresa os serviços 
contratados da Ensercon. Para isso, no entanto, a Sinfra deverá reter o valor de R$4.146.000,00, equivalente 
aos danos causados ao erário do estado pelos pagamentos indevidos e pelos supertaturamentos auferidos pela 
Ensercon . 
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Tribunal de Contas 
Mato Grosso 

Pesquisa de Processos 

• Det!ll.hes'lnfermacões sebre e Processe n° 194018/2014 

Processe N° 
194018/2014 
Glesa: 
1358289,56 

Decisão. N° 
437/2016 
Julgamento.: 
16/08/2016 

Status da Cenclusãe: 

Tipo.: 
ACORDÃO 
Publicação.: 
30/08/2016 

JULGAR PROCEDENTE. MULTAR E GLOSAR 

TIpo. da Multa: 
UPF 
Divulgação.: 
29/08/2016 

Multa: 
SIM 
Netificaçãe 01: 

GA6/P~.~ 
FlS. O 00 3 ::J 

TIpo da Glesa : 
R$ 

Netificaçãe 02: 

Resumo: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGíSTICA. REPRESENTAÇÃO DE 
NATUREZA INTERNA ACERCA DE IRREGULARIDADES NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NA RODOVIA MT-060, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O ENTRONCAMENTO DA 
BR-070 E O MUNICíPIO DE POCONÉ. JULGAMENTO PELA PROCEDi:::NCIA. RESTITUiÇÃO DE 
VALORES AOS COFRES PÚBLICOS, AO ENGENHEIRO ORÇAMENTISTA E AO ENGENHEIRO' 
FISCAL. DE FORMA SOLIDÁRIA COM A EMPRESA CONTRATADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM 

INCIDENTE SOBRE O VALOR DO DANO. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÃO A 
GESTÃO DA SINFRA. 

Decisão 
Processo nO 19.401-6/2014 

Interessada SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 
Assunto Representação de Natureza Interna 
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS 
Sessão de Julgamento 16-6-2016 - Tribunal Pleno 

ACÓRDÃO N° 437/2016 - TP 

• 
Resumo: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGíSTICA. REPRESENTAÇÃO DE 
NATUREZA INTERNA ACERCA DE IRREGULARIDADES NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA 
RODOVIA MT-060, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O ENTRONCAMENTO DA BR-070 E O 
MUNIClplO DE POCONÉ. JULGAMENTO PELA PROCEDi:::NCIA. RESTITUiÇÃO DE VALORES AOS 

•
RES PÚBLICOS, AO ENGENHEIRO ORÇAMENTISTA E AO ENGENHEIRO FISCAL, DE FORMA 
IDÁRIA COM A EMPRESA CONTRATADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM PERCENTUAL INCIDENTE 

SOBRE O VALOR DO DANO. DETERMINAÇOES E RECOMENDAÇÃO A ATUAL GESTÃO DA SINFRA. 

Vistes, relatades e discutides es autes de Processe nO 19.401-6/2014. 

ACORDAM es Senheres Conselheires de Tribunal de Contas, nes termes de artigo. 1°, XV, da Lei 
Cemplementar nO 269/2007 (Lei Orgânica de Tribunal de Centas de Estado. de Mate Gresse), per unanimidade, 
acempanhande e vete de Relater e de acerde, em parte, cem e Parecer nO 2.131/2016 de Ministério. Público. pe 
Contas em, preliminarmente, cenhecer e, no. mérito., julgar PROCEDENTE a Representação. de Natureza 
Intema acerca de irregularidades nas ebras de pavimentação. asfáltica na Redevia MT -060, no. trecho. 
cempreendide entre o. entroncamento. da BR-070 e o. município. de Pecené, fermulada em desfavo.r da 
Secretaria de Estado. de Infraestrutura e Legística, gestão., à épeca, de Sr. Cinésie Nunes de Oliveira, neste 
ate representado. pelos procuraderes Maurício. Magalhães Faria Junier - OAB/MT n° 9.839 e Maurício 
Magalhães Faria Neto. - OAB/MT nO 15.436 (Mauricio Magalhães Faria Junior Advecacia S/S - OAB/MTno 
392); sendo os Srs. Marcelo. Duarte Monteiro - atual secretário da SINFRA, Regérie Ribeiro Árias - secretário.
adjunto. de Estado. de Infraestrutura e Legfstica, Femande Alberto. Barbesa Muller, inscrito. no. CPF 'no 
161.665.741-34 - engenheiro fiscal, Darcibel Silva Rames, inscrito. no. CPF nO 106.672.291-91 - engenheiro. 
erçamentista - membro da Comissão. de Licitação.; Maria Helena Barbesa Alves, Antõnia Luíza Ribeiro. Pereira 

..... _.1'-- ... _"' '. _ .• _ ••.• _ .• __ , _____ '0 __ • _ ,_._ ., ___ ._ .. ___ I~" .,,~ .. ,,_. __ .... ,,~ 'I ... ___ -' __ , ___ , .. , ... ,___ _ _._ .' ___ ,,,,,, .. " 



e Edjalma da Costa e Silva - membros da Comissão de Licitação; Eduardo Tomio Iwashita - asselss:~s~o~ri'~~Ad!iPiGFr-l 
de Licitações e presidente da Comissão Provisória; e a empresa contratada EBC - Empresa R I P 
Construções LIda, inscrita no CNPJ nO 05.483.882/0001-07, neste ato representada pelo procurador ~!lnc!f'n 0343 
Martins Bemardes - OAB/MT nO 15.604, sendo o Sr. José lrineu Fiacadori - representante legal da Br\1,I5I"g.a,u 
conforme consta no voto do Relator; recomendando á atual gestão que evite a repetição dos erros a~~~d~e~:--==:d 
ausência de publicação dos avisos e demais atos obrigatórios nos procedimentos licitatórios futuros; 
determinando à atual gestão que: 1) instaure o devido procedimento administrativo visando buscar da 
contratada a correção dos defeitos identificados no sentido de reparar as patologias apontadas no relatório 
técnico de defesa, especialmente junto ás coordenadas geográficas indicadas no item 2.2 do relatório técnico 
de defesa, bem como do abrigo de passageiros que não atendeu aos critérios de qualidade; e, 2) observe o 
item 2.4 do Termo de Ajustamento de Gestão - TAG, firmado entre este Tribunal e o Govemo do Estado de 
Mato Grosso, por intermédio da referida secretaria, no tocante ao preço unitário para fomecimento ou aquisição 
de material betuminoso, nos termos da Portaria nO 720/2014/SETPU; determinando, ainda, as seguintes 
restituições de valores aos cofres públicos estaduais. nos termos do artigo 70, li, da Lei Complementar MO 
269/2007, c/c o artigo 285, li, da Resolução nO 14/2007 (Regimento Intemo do Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso): a) ao Sr. Darcibel Silva Ramos e à empresa EBC - Empresa Brasileira de Construções LIda. 
que restituam, solidariamente, o valor de R$ 976.310,27 (novecentos e setenta e seis mil, trezentos e dez 
reais e vinte e sete centavos), em razão de preços unitários pactuados acima do preço de mercado para'o 
fomecimento dos materiais betuminosos "CM-30", "RR 1C", "RR-2C", "RR 1C c/polímero" e "RR 2C Fléx 
c/poli meros", por restar comprovado o dano ao erário pela materialização do superfaturamento; e, b) ao Sr. 
Femando Alberto Barbosa Muller e à empresa EBC - Empresa Brasileira de Construções LIda. que restituam, 
solidariamente, o valor de R$ 381,979,29 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e nove reais' e 

'

vinte e nove centavos), em razão de pagamento de despesa sem a regular liquidação ao realizar medições de 
dois serviços distintos e incompatíveis em um mesmo trecho da MT -060 - ("Recicl. Simples c/ incorp. de 
Reves!. Asl. a Base-Esp. Reves!. Inferior 5 cm" e de Fresagem continua de revestimento betuminoso nos 
mesmos segmentos da MT-060); que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de 30-10-2014 até a data 

.restituição; e, por fim, nos termos do artigo 287, c/c o artigo 289, I, da Resolução nO 14/2007, aplicar aos 
•. Darcibel Silva Ramos e Femando Alberto Barbosa Muller e à empresa EBC - Empresa Brasileira de 

Construções LIda., para cada um, a multa no montante de 10% do valor a ser ressarcido por cada um, 
descrito acima, em razão dos danos causados. As multas e as restituições deverão ser recolhidas com 
recursos próprios, no prazo de 60 dias. Os boletos bancários para recolhimento das multas estão disponíveis 
no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas - http://www.tce.mt.gov.br/fundecontas. 

• 

Participaram do julgamento os Conselheiros VALTER ALBANO - Presidente, em substituição legal, JOSÉ 
CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO, SÉRGIO RICARDO e MOISES MACIEL e o Conselheiro Substituto 
JOÃO BATISTA CAMARGO, que estava substituindo o Conselheiro VALTER ALBANO. 

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO. 

Publique-se. 

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2016 . 

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletronico: www.tce.mt.gov.brl 
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OAB 'POR I 
Fil. 000344 : 

I 

• Enviar Q Imprimir 

Servidores e construtora são condenados após ilegalidades em obra na Rodovia de 
Poconé 

no mesmo trecho''', disse o procurador. 

Dois servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística 

(Sinfra) e uma construtora foram condenados pelo Tribunal de Contas 

a devolver R$ 1.358.289,56 aos cofres públicos, A repres~ntação 
interna do Ministério Público de Contas foi julgada na se~5ão plenária 

do TCE-MT desta terça-feira, 16 de agosto. 

No processo, o MPC-MT apontou superfaturamento de n;1atéria-prima 
e duplicidade no pagamento da pavimentação de trecho ~a rodovia 
MT-060, entroncamento com a BR-070, no município de Poconé. 

o procurador de Contas, Getúlio Velasco Moreira Filho, explica que foi 

constatado no processo que a empresa EBC apresentou O valor dos 

materiais acima da tabela máxima definida pela Agência Nacional de 

Petróleo - ANP. \"Constatamos ainda a sobreposição de medição, ou 

seja, foram pagos dois serviços incompatíveis, que teriam sido feitos 

I 
A Secretaria de Controle Externo (Secex) do Tribunal de Contas emitiu relatório técnico pelo conhecimento e procedência da representação, bem como 

confirmou os valores de ressarcimento, aplicação de multas, determinações e recomendações. 

o relator do processo, conselheiro Waldir Júlio Teis, acolheu a representação do MP de Contas e apresentou voto no sentido de determinar ao ex

servidor Darcibel Silva Ramos e à EBC - Empresa Brasileira de Construções Ltda a devolução, em conjunto,de R$ 976.310,27, por supertaturamento 

no valor de materiais betuminosos (usados pra fazer asfalto). Determinou, ainda, que a mesma empresa (ESC) e o servidor Fernando Alberto Barbosa 

Muller restituam juntos o valorde R$ 381.979,29 pelo pagamento irregular. 

o voto foi aprovado por unanimidade. O Pleno determinou também multa no valor de 10% dos danos causados aos cofres públicos para c~da um dos 

envolvidos. Para a atual gestão da Sinfra, o TCE determinou que o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado entre a secretaria e o reE, que inclui 
a observância de normas e procedimentos licitatórios, seja cumprido . 

• - FONTE ASSESSORIA TCE 

• COMPARTILHAR ESSA NOTICIA f 

VEJA TAMBÉM 

Ll1B/04/2017 

Taques vai a Brasflia com governadores para arredondar debate da Previdência 

LI 18/04/2017 

Botelho rebate deputado e diz que ninguém tem poder de patrolar ALMT 

Ll17/04/2017 

Prefeito e primeira-dama negam nepotismo em Poconé; Listagem percorre Redes Sociais 

~ 17/04/2017 

Selma se mantém em ação contra João Emanuel e descarta medo por ameaça 

... _----_. ----- '--'--"-'--"'- .. _"---'--_._'-'_ .. _- - ---_.-...• _-- -- --.--'----'-- --- .'-_._,"-'--'-- _ .. - -,--- -- ---'_ .. '- -'- -----
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• 
\,,;:Ioverno Investe em pavlmemaçao para TOmentar runsmo em MalO \,,;:Irosso : ' .... otrcras oe M I I ulnar Ulreto 

tGABEjPJiR 
:.0_0.0,345 . Notícias I Política MT __ 

Governo investe em pavimentação para fomentar turismo em Mato 
Grosso 
DA AssessorialSetpu-MT 
01 Dez2011 -21:00 - A + 

No próximo dia 3. durante a Rota das Águas, o governador de Mato Grosso, Silva I Barbosa, o secretário de Transporte e 
Pavimentação Urbana (Setpu). Arnaldo Alves, mais comitiva visitarão as obras de pavimentação e pontes na MT -494. O Governo 
do Estado liberou a pavimentação de 116 quilômetros de estradas estaduais e a construção de cinco pontes de concreto na 
região. Para a empreitada serão investidos R$ 71,3 milhões. 

As obras em Bom Jardim, distrito de Nobres e do próprio município que fica a 146 quilômetros de Cuiabá, e em Paraíso do 
Manso, distrito de Chapada dos Guimarães localizada a 67 quilômetros da capital mato-grossense, foram iniciadas com o intuito 
de fomentar o turismo além de facilitar o escoamento das produções de soja, gado e eucalipto ao longo da rodovia MT-494. 

asOM JARDIM - Dos 44 km do trecho que vai do entroncamento da MT·351, no rio Manso. a MT-494 até Bom Jardim em 
.execução pela Construtora Tripolo, cerca de 20 km já estão pavimentados e sinalizados. A previsão de término é para o primeiro 

semestre do próximo ano. A Setpu investirá até a conclusão da obra R$ 25,9 milhões. A rodovia é uma estrada turística sinuosa 
e a velocidade máxima prevista sera de 80 km/h. Na sequência as atividades de pavimentação que vão do córrego João Pinto ao 

eoncamento da MT-351 serão iniciadas na próxima semana. 

•• 

Ainda nesse trecho, a Atrativa Engenharia já deu início a execução das três pontes de concreto que passam sobre às rios Arraia, 
com 40 metros de extensão; Cuiabazinho. com 100; e, sobre o córrego João Pinto, com 40 metros. Na constru,ção das três 
pontes serão investidos R$ 3,2 milhôes pela Setpu. 

NOBRES - A construção das pontes de concreto sobre os rios Quebó e Quebozinho, ambas com 30 metros de extensão, na MT-
241. já estao em andamento. A Sotef Engenharia vai aplicar R$ 2.6 milhões de recursos liberados pela Setpu para a execução 
da obra. Ainda em 2011 a Setpu dará a ordem de serviço á Tripolo Engenharia vencedora do certame da pavimentação asfáltica , 
de 57 quilômetros na MT-241 ao custo de R$ 30 milhões para o Estado. Com a conclusão das obras deste trecho que está 
prevista para 2012 o acesso de Nobres a Bom Jardim será totalmente asfaltado. 

PARAíso DO MANSO - A Construtora Encomind deu inicio em julho de 2011 a pavimentação asfáltica de 15 km que vai do 
entroncamento da MT-494 a Paraiso do Manso. A Setpu invesflrá R$ 9,6 milhões no empreendimento que até o momento possui 
dois quilômetros de capa asfáltica concluída. O término da obra está previsto para o primeiro semestre de 2012. I 

eOMENTÁRIOS 

Seu nome* Seu email * 

Seu comentário * 

- A + 

enviar 
çomentário 

., 

AVISO: 05 comentários:.ão de responsabilidade de seus autores e não repre~entam a opinião do Olhar Direto. ~ vedada a inserção de comemários que violem a lei, a moral e 05 bons 
{Oslll!l1es Oll violem dirciWs de terceiros. O ~ite Olhai I1ireto poderá retirar, sem prévia notiflcaç.:ro, comcnltlrios po~tadosque não respeitem 05 critérios ir"llpostOS r"leSte aviso ou que 
estejam fora do tema da matéria comentada. I 

home voltar 
I 
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TCE suspende licitação de pavimentação do MT Integrado 
22/03/201309:59 

GAB/PGR 

FII.000346 

o Tribunal de Contas do Estada, por meio da conselheiro Sérgio Ricardo, suspendeu, por meio de medida cautelar, 14 editais de licitação do 

programa MT Integrado, que tem como objetivo garantir pelo menos uma via pavimentação de ligação dos municípios do interior com 

Cuiabá, A decisão atende representação interna proposta por auditores da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia 

do TCE que acompanham de forma simultânea o exercício da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana (Setpu). 

A suspensão foi realizada porque os auditores detectaram falhas graves nos projetos de engenhara e falta de clareza na planilha 'de custos, 

Além disso, não houve divulgação suficiente do processo licltatório, visto que não foram utilizados todos os meios de comunicação. As 

propostas seriam abertas na próxima segunda-feira (25). 

O relator determinou que a Setpu não restrinja a dia e horário fixos da vistoria técnica e disponibilize tempo hábil para finalização das 

propostas dos possíveis interessados. Foi determinado ainda que o órgão promova a transparência dos procedimentos licitatórios 

disponibilizando os editais na internet, garantindo o acesso à informação. 

A medida cautelar foi publicada na edição do dia 20/03 no Diário Eletrônico de Contas (DEC). A decisão singular será levada para 

homologação ao Plenário do TCE-MT na próxima sessão ordinária. 

fonte: Redação - MT Notícias com Assessoria , 
• 

. -
• 



I L.t: suspenae IIcnaçao oe pavlmemaçao ao M I Irnegraoo - MutUm NOtiCiaS oe Mala ljrosso 

A • 

TCE suspende licitação de pavimentação do MT Integr I 

GAB/.PGR I 
221031201308h24-Atualizadoem2~lo3~20130~h24 • _ FIS, 000'34'/ 

TCE suspende hCltaçao de pavlmentaçao do MT Integ ado , 

Irregularidades foram constltldas em 14 editlis do programa MT Integrado. 

Por: Mutum Noticias com Assessoria 

o Tribunal de Contas do Estado. por meio do conselheiro Sérgio Ricardo, suspendeu, por 
meio de medida cautelar, 14 editais de licitação do programa MT Integrado, que tem como 
objetivo garantir peb menos uma via pavimentação de ligação dos municípios do interior com 
Cuiabá. A decisão atende representação interna proposta por auditores da Secretaria de 
Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do TCE que acompanham de forma 
simuHânea o exercício da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana (Setpu). 

A suspensão foi realizada porque os auditores detectaram falhas graves nos projetos de 
engenhara e falta de clareza na planilha de custos. Além disso, não houve divulgação 
sufICiente do processo ticitatórlo, visto que não foram utilizados todos os meios de 

,omunicação. As propostas seriam abertas na próxima segunda-feira (25). 

O relator determinou que a Setpu não restrinja a dia e horário fixos da vistoria técnica e 
disponibilize tempo hábil para finalização das propostas dos possíveis interessados. Foi determinado ainda que 
.arênCia dos procedimentos IIcitatórios disponibilizando os editais na internet, garantindo o acesso à informação. 

- .--

, 
o órgão 

, 1 

I , 

A medida cautelar foi publicada na edição do dia 20103 no Oiârlo Eletrônico de Contas (DE C). A decisão singular sera levada para hOITlologação'.'1 
ao Plenário do TCE-MT na próxima sessão ordinéria. 

Leia ainda 

UCâmara reajusta cota parlamentar em 12,7% e auxili<>moradia em 26,6% 

ôPoicia prende casal que roubou Guilherme e Santiago em MT 

~ . 
[-:!Câmara autoriza convênio de mais R$ 200 mü para Orquestra de Nova Mutum 

• 
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GAB/PG

J Página iniciai> 08/09/2014 - TCE-MT determina suspensão de repasses ao programa MT Integrado 

08/09/2014 - TCE-MT determina suspensão de repasses ao pro 
Integrado 

FlS. O O O, 3 4 H 

maMT 
, 

o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) determinou, por meio de medida cautelar, a suspensão dos 
pagamentos referentes a 14 editais do programa estadual MT Integrado, que prevê a Iigaçã,o dos 141 
mWlicípios do estado por pelo menos uma estrada asfaltada. A decisão foi tomada por conta de 
dcscumprimento do Termo de Ajustamcnto de Gestão (TAG) fim1ado entre o tTibunal e a Secretaria de 
Transporte e Pavimentação Urbana do estado (Setpu), responsável pelo repasse da verba, em março do ano 
passado. O Gl entrou em contato com a assessoria da Setpu, mas até a publicação desta matéria não obteve 
refomo. 

Os editais chegaram a ser suspensos em março de 2013 por força de outra medida cautelar do TCE-MT, 
após serem detectadas, nos editais de concorrência, falhas nos projetos de engenharia, falta de ,clareza nas 
planilhas de custo e restrições nos prazos para vistoria técnica pelas empresas concorrentes. Após a 

~suspensào, a própria Setpu pediu a celebração de um TAG, alegando que possíveis irr1pactos nos 
• empréstimos obtidos pc.lo estado para dar seguimento aos projetos. , 

Aio TAG, a Setpu deveria corrigir, além daquelas irregularidades, os sobrepreços detectados nos editais 
""'IIfiando comparados aos próprios projetos executivos das obras e reduzir preços em itens componentes das 

, 

planilhas de custos. Segundo o TCE-MT, o cumprimento do termo culminaria na redução de aR$ 49,2 
milhões no custo final das obras contidas nos 14 editais, cujo valor total previsto inicialmente era de cerca 
de R$ 573,5 milhões de reais. 

Conforme o conselheiro relator Sérgio Ricardo, autor da medida cautelar que suspendeu os pagamentos, 
relatório de acompanhamentos revela que os compromissos firmados no TAG não foram cumpridos. "A 
continuidade da execução contratual, sem a c.orreção das ÍlTegularidades apuradas, podem causar prejuízos 
irreversíveis ou de difícil reparação ao erário estadual", afirma o conselheiro. 

Por isso, a Setpu terá que suspender os pagamentos dos contratos que constam do TAG até qomprovar ao 
i TCE-MT, em 30 dias, que cumpriu as determinações de relatório técnico elaborado pela Secretaria de 
•• Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia (SECEX Obras). Se descumprir o prazd, a secretaria 

deverá pagar multa . 

• c outras medidas, a Setpu terá ainda que encaminhar ao TCE-MT, em até 15 dias, cópia da minuta do 
edital padrão de licitação e a análise, se houver, de Auditoria Geral do estado (AGE) sobre esse documento. 
Também deve informar quando foram elaborados, contratados, recebidos c aprovados os projetbs básicos. 

no Gl MT 

Carolina Hollund 

Comentários 

Nenhum comentério encontrado. 

Novo comentário 

•• 0 _____ ••• _--' _______ •• , ___ • __ , ___ ... _._~_,_,..,,, "" """~ •• __ • __ •• '.' ____ .:. ____ • _____ n.,.."'''' ....... _t. ______________ . __ . ____ .......... __ .. _. 
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TCE suspende licitação de pavimentação do MT Integrado 
2.211}3/201309:S9 

GAB/PGR 

Fls. 000349 

o Tribunal de Contas do Estado, por meio do conselheiro Sérgio Ricardo, suspendeu, por meio de medida cautelar, 14 editais de licitação do 

programa MT Integrado, que tem como objetivo garantir pelo menos uma via pavimentação de ligação dos municípios do interior com 

Cuiabá. A decisão atende representação interna proposta por auditores da Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia 

do TCE que acompanham de forma simultânea o exercício da Secretaria de Transporte e Pavimentação Urbana (Setpu). 

A suspensão foi realizada porque os auditores detectaram falhas graves nos projetos de engenhara e falta de clareza na planilha de custos, 

Além disso, não houve divulgação suficiente do processo licitatório, visto que não foram utilizados todos os meios de comunicaÇão, As 

propostas seriam abertas na próxima segunda-feira (25), 

o relator determinou que a Setpu não restrinja a dia e horârio fixos da vistoria técnica e disponibilize tempo hábil para finalização das 

propostas dos possíveis interessados, Foi determinado ainda que o órgão promova a transparência dos procedimentos licítatóriOs 

disponibilizando os editais na Internet, garantindo o acesso à informação, 

A medida cautelar foi publicada na edição do dia 20/03 no Diário Eletrônico de Contas (DEC), A decisão singular será levada para 

homologação ao Plenário do TCE-MT na próxima sessão ordinária. 

fonte: Redação - MT Notícias com Assessoria 

• 

/ 

•• 
• 
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7 de de 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no U$O de suas atibulÇÕBs legais, 
.xonl!l1lr, a petlido, os senhores abaixo nomlnatlos dos cagos em oomisslio que espadllca, da Settllblia Extaordnlria 
da COpa do Mi.rJdo F1FA 2014- st:COPA, B p.ri" 31 cl'e dez!!rrilro 118 20\2. 

RENATA PEREIRA MENOONÇA-A$sessaa Especial 11, NiveI 0GA.4; 
RODRIGO DE OLIVEIRA DE ARRUDA E SÀ-Aa&lssoc Técfllco 11, Nlve\ DGA-5; 
THEREZACRlsrlNA DA SILVA PERES-Asses5Ql'8 Té<:ni::a li, NiwI 0GA-5. 

Palaao Palaguás, em Culabã, 27 de 2012. 

ATO N" 11.01112012. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas aIrlbulçOe:s Iogals. rt801Ye 
exonerar os senI1Dfas abmxo lIQrn!nlldosdos tal'gosem oomiS$liO que ~c:iIit:a, da Secreta1a Elttaordlnlria da Co~ do 
MJ1do RFA 2014- SECOPA, li pri 2fl do c1eumbro da 2012. 

VALéRIA RODRIGUES FONSECA - Superinlendenle de SegIr.J1ç;1. Proteção e Pn!wenção de Crises, N1vel OGA-4; 
ELIANE ANTOKlANADAF - Supel1ntendente de DesapfOJrlaçi5es, NIveI OGA..04. 

P .... P."" .... ~,. 

(~nal~J 

• 

PEDRO JAMIL NAOAf 
~d8Q1s11CM 

..... RI ':;.RÁES ~_t.~~fL.fJtA1O't. 

ATO N'" 11.01212012. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas aIribtiç6n legais, rnotva 
nomear CI~SIO NUNES DE OLIVEIRA pa"3 eJ.lll'Olr I) cago em COIlIissIi:J da Oi'eção Geral eAs:ses9JIa"e.TIo, NiwI 
DGA-l, de Secrelàin de Estadn de TransportII e P8Ylmentaçio Urbana- SETPU, a pri de 1" de Jmolro de 2013, 

Pelkio P:Ãgvils, em CUiiitJá, 27 de tlezemkn de 2[112. 

~ ~.OSA 

ATO N'1"i.01312D12. 

GIANCARLO DA SILVA tARA CASTRlLLON pll'a exereern CII'QO em ComiSsAo de Di"eção Geral a Assassofsmen\r:l, NiYel 
DGA-2, dI! Presldento, do Oeplltamtnlll Estadual de Trlllsllo - OETRAN, 11 pri"de 1~ da Janeiro de 2tI13. 

Pelãcio Paiagu/ls, em CuiaM, 27 de dezemlnl de 2012. 

ATO N' 11.01412012-

• 
O GOVERNADOR 00 ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de S08$ Qi~ IegBls, rctolve 

nome CELSO DORIL~O LEITE p&"3 axeroor n c.!rgll em oomissão da OIreçãiJ Geral e Assessoramento, NMtI 
OGA~, de Superintendenle da Uridllda EspeciaiZada ele Auditoria da SECOPA, da AUditoria ~ do, ... do, .,>"" I 
de 02 de Jaooiro de 2tI13. 

P8lâdo Paia;!uâs, em CUIabá, 27 da dezemm da 2012. 

ATO N' 11.01512012. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, 00 uso de suas atrIbuiç(\és legais, relolva 
nomear ALYSSON SANDER DE SOUZA fl8"1I axercer o Cd"gD em oomiss!o de OAç.kl Geral a Assermramento, 1(...", 

OGA-2, do Seaet.Yio Adjunto da Inftaestrullra e De!laJll"Opriaç(ies, da Seaet2ria Ertanrdinirill da Copa do "lOdo FIFA 
2014 - SECOPA, a pri de 02 de janei"o de 2013. 

Palilclo Palaguás, em CuiaM:, 27 de d81.amtw"o de 2012 . 

. ~ ~~OSA 

GOVERNO 00 ESTAOO OE M"'TO ORO$$O 
S.~re!. ,lo De Ad m In IOI,aç.o _ Impr. nu Orl~I.1 

" .. Ina!",. Digitai· CIIQuo "qui par. urllle.r a a .. I'"'",8 

(Q1glnal assnado) 
PEDRO JAMil NADAF 

"~I"'Cho. d. "'" eM! GA B I P G R 

~~~f.f!~; 00035U 

ATO N" l1.O16/21l12. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no lISO de suas aIribtiÇ08s legais, 
resolve nome8f NAYARA FERNANDA TAK.4.HARA DA CRUZ paR exarcer o CII'QO em CXlmI8sAo do Di"eçlIo Geral e 

1 ~;.;;~:;:::;:~~:: ~:j~;' de Assessor8 Tha1ica 11, da SeaeWla Ex1raord"flil:\il da Copa do t.bIdo RFA 2014-
2tI13. 

(Orlginal assinado) 
PEDRO JAMIL NADAr 

SElaermo.CheI'e do CM9 CIvíI 

GOVERNADORIA I VICE-GOVERNADORIA 

PORTARIA N". 02512012NlCE-GOVERNADORIA 

O Vlc~ Governador do Estado ~ Maio Grouo, no uso de &/8$ allibuiçõlls iegRls"e CXlnsidarando a art!ga 91, 

plrigra10 4° da lei Complemenl3" nO. O4fiIO, de 15r'10r'90. 

RESOlVE: 

Aprova a Escala de Férias dos Servidll"os do Gabinete da Vil:ll Gnvemad~a, perlodo aquisitivo 201Z1201J, 

paa O amn::1cIo de 2013. 
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GAB/PGR 

Fit. 0003,52 . 

Relatório Físico-Financeiro do I 

Programa MT Integrado 

Execução até 10/11/2014 

Elaboração: Superintendência, de 
Orçamento Convênio e Finanças 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

_____ SECRET"RI,,~E§:TADO D§ TRANSPgBTE EPAVIMENTAÇAO URBANA_ 

Indlce 

1 • Aspectos GeRI is 

2 • Situação Financeira do Programa 

3 • Demonstrativo do Avanço Fisico das Obrll!ls 

Lote 01 

MT _ 338 (1) GUElxe 002111 

MT _ 338 (2) Guaxe 002113 

MT - 320 (1) JM 013/13 

MT _ 020 (1) Rodocon 112/12 

MT _ 208 (1) T..-l!s Irmãos 492110 

MT - 208 (2) Agrimot 493/10 

Lote 02 

MT _ 251 (1) Trãs Inn~os 018/13 

MT - 413 (1) Rio Tocantins 025/13 

MT - 336 (1) Francisco Morlno 140/13 

MT - 100 (1) Sanches Tripalonl 135/13 

MT _ 100 (2) Equlpav 136113 

MT _100 (3) Encomlnd 137/13 

MT _ 100 (4) EMSA 138/13 

Lote 03 

MT - 100 (5) Trimec 139/13 

MT _ 020 (2) Base Dupla 118/09 

MT _ 235 (1) T..-Imec 170/13 

MT - 313 (1) Camargo Campos 239/13 

MT - 412 (1) Destesa 049/13 

MT - 423 (1) Dinamo 133/13 

MT _ 459 (1) Francisco Morlno 374/10 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/n· - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
2 

j 

GAB/PGR 
i 

FII·000353 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSp'ORTE E PAVIMENTAÇÃO URBA~ 

Lote 04 

MT -020 (31 Rodocon 264/13 

MT -020 (41 Rodocon 110/09 

MT -020 (51 Engemal 115/09 

MT -020 (61 Engemat 116/09 

MT-020 (li Base Dupla 292114 

MT -020 (8' Rodovia 117/09 

MT -040 {11 Agrimat 077/09 

MT.()40 (2' Encomind 078/09 

MT-040 (31 Cavares 079/09 

MT_110 (1) H.L 250113 

MT·110 (2' H.L 251/13 

MT·140 (1) Cavalca 001/08 Conv 
136/03 

MT -140/020 (1) Covalca 040/14 

MT.110 (1) Campesatto 183114 

MT·170 (1) Campesatto 173/13 

MT-208 (3) Agrlmet 236113 

MT_220 (1) Ag.-imat 325113 

MT-240 (1) Agrimat 253113 

MT-242 (1) Apui 070114 

MT-251 (2) Centro Oeste 265113 

MT-322 (1' Trás Innâos 017113 

MTc326 (1' Guaxe 242113 

MT-326 (2) Destes8 247113 

MT - 417 (1) OK 248113 

MT -423 (2) Campesatto 172113 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sin° - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613·6600 
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iI 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

Relatório do MT Integrado 

rAB/PGJ 
[~0003~S_ 

1 - Aspectos Gerais 

o Contrato de Financiamento Mediante a Abertura de Crédito, com Recursos do 
BNDES na. 20100010-3, no valor de R$ 1.416.670.000,00 (um bilhão, quatrocentos le 
dezesseis milhões e seiscentos e setenta mil reais), foi assinado em 27/12/2012, entre 
o Estado de Mato Grosso e o Banco do Brasil S. A., sendo que esse participou como 
Agente Financeiro do BNDES. 

Esses recursos se destinam exclusivamente para ampliação e melhoria qa 
infraestrutura viária constante do "Programa Mato Grosso Integrado, Sustentável e 
Competitivo (MT Integrado)". 

o recurso do BNDES representa 90,0% do programa devendo o Estado participar com 
os 10,0% restante, a titulo de contrapartida. Em princípio esse ajuste conduz á seguinte 
distribuição de recursos: I 

Situação do Financiamento 

Financiamento 'IA16.670.000,OO 9ll,0% 

Eslado 157A07.7T7,78 10,0% 

Total 1.574.0n.777,78 100,0% 

o parágrafo segundo da "Clausula Segunda- Finalidade do Crédito" do Contrato de 
financiamento estabelece o seguinte: 

"Parágrafo Segundo - O BENEFICIARIO é obrigado a aportar os recursos 
próprios previstos para a execução do PROJETO, nos montantes e prazQs 
definidos no Quadro de Usos e Fontes aprovado pelo BNDES para o PROJETO, 
bem como, em sua totalidade, os recursos necessárias á cobertura de eventuélis 
insuficiências ou acréscimos do orçamento global do PROJETO." 

Foram analisados e aprovados pelo BNDES 45 (quarenta e cinco) contratos para esse 
programa, cujo valor original representou R$ 1.542.494.967,98, atendendo um total ~e 
1.783,40 km . 

Em função de ajuste contratual mediante aditivo e inclusão da previsão de 
reajustamento, o valor total desses contratos, alcança atualmente um valor de R$ 
1.800.279.627,39, assim, a distribuição ficou da seguinte forma: 

Situação Real do Programa 
Flnanclamemo 1A16.670.000,oo 78,P'" 

Estado 383.609.627,39 21,3% 

Total '.800.279.627,39 '00,00" 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/no- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
(t E~is.G::;:'~:J 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA .: . 

O quadro a seguir, "Programação Total", demonstra todas essas situações, por rodovia 
e considerando os lotes de aprovação. 

• 

. I 

... 
(km] V.ktTotaI ~t1jdlis ""' . 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze sin° - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇAO URBANA 

2 - Situação Financeira do Programa 

[GAEl I PGRJ C 00035~ 
O presente relatório objetiva demonstrar a execução do programa MT Integrado até o 
dia 10/11/2014. 

O BNDES, através do Banco do Brasil S. A., até a presente data, liberou o valor total 
de R$ 692.878.763,61 (seiscentos e noventa e dois milhões, oitocentos e setenta e oito 

p mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), sendo que a primeira 
1.:::-* parcela foi efetivada em 24/06/2013, no valor de R$ 69.825.709,32 (sessenta e nove 

milhões oitocentos e vinte e cinco mil setecentos e nove reais e trinta e dois centavos), 
a segunda parcela em 28/11/2013, no valor de R$ 129.305.851,96 (cento e vinte e 
nove milhões trezentos e cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis , 

centavos) e a terceira parcela liberada parte em 14/03/2014 no valor de R$ 
109.000.000,00 (cento e nove milhões de reais) e, o restante R$ 100.378.960,39 (cem 
milhões trezentos e setenta e oito mil novecentos e sessenta reais e trinta e nove 

:. centavos) em 20/03/2014 e, por último, em 22/08/2014 foi liberado R$ 284.368.241,94 
(duzentos e oitenta e quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil duzentos e 
quarenta e um reais e noventa e quatro centavos). 

• • • • • • • • • 
11 
• •• • • • • • • • • • • • • • • • 

~ Já foi executado pelo programa o total de R$ 662.764.309,79, 
-1\"- 36,9% do total programado, sendo pago R$ 607.354.899,53. -:< 

, 

correspondente a 

Com relação aos contratos identificados no ID - 1.05 e ID - 1.06, do Lote 01, o Estado 
pagou, em 2012, com recursos próprios, o valor de R$ 2.497.214,92 (dois milhões 
quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e quatorze reais e noventa e dois 
centavos) e R$ 6.999.831,49 (seis milhões novecentos e noventa e nove mil 
oitocentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), respectivamente, 
totalizando R$ 9.497.046,41 (nove milhões quatrocentos e noventa e sete mil e 
quarenta e seis reais e quarenta e um centavos). Esse valor foi comprovado como 
contrapartida. 

Dos projetos elaborados por conta de recursos do PROINVESTE, o valor de R$ 
16.812.937,04 referiam-se a trechos contemplados no MT Integrado, portanto, também 
aceito como contrapartida. 

Além desses valores o Estado fez depósito de R$ 58.223.996,77, totalizando, assim, o 
valor de R$ 84.533.980,22, a título de contrapartida, ou seja: 

" -~~ ... _------
Contrapartidas Efetuadas 

Valor Pago em 20121Contrapartida 9,497.046,41 

PROINVESJ,E 16;812.937,04 

Deposito em conta 58.223.996,77 

T atai Camraparticla 84.533.980,22 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze s/n° - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

o quadro abaixo demonstra uma "Síntese da Situação Financeira". 

da Financeira 
0.,",,0 de 

I 10 Rodovias Empresa Contrato Valor Atual Financiamento Faturado , 

- 1. UT IGu".... 00' 

"'"r' _-:==-1.+.";:;;-:.::T I Gu". -.t 
_ ,. MT IJ" 11: 

00' 
O" 

1. .T I OadotOO '" 11l 

492110 
49311. 

~ 1.05 MT • <>f., 
- 1.06 

" 2.07 
- 2.08 

2.09 

- 2.10 

- 2.11 
_ 2.12 

2.13 

.. 3.14 
3.15 

_ 3.16 

:;; 3.17 
. 3.18 

- 3.19 

3.20 

4.21 

4.22 
4.23 

4.24 

4.25 

.4.21l 
_4.27 

-'.2!. 
4.29 

IAgnm.t 
Totol do Lote t 

MT . 251 (t) 

I "T .413(1) IRioT"""n.'n. 

I MT .33G{') I',,"o'.oo","no 
"'.100(1) I Sanch •• Tnpolon' 

I MT.l00(2) IEqulpov. 

I MT ·100 (3) , 

MT .100 (4) IEMSA 
Tob,ldo Lote 2 

MT .1011j5) ITrimee . 

I MT· 02032) I Ba •• OUpla .00::-
"T ·235 (1) ITrim ... 

·31 :1) 
,,,. . 4f ID •• t ... · 
,,,. ·'2 Imno010 

·4" 
ob.d.Lote3 .. 

. 
018/13 

025/13 

140/13 

135113 

136113 

137113 
138/13 

139113 

118109 

170/13 

'23911 
04911 . 

13311 

37411' 

"T"20 IRadocon 264/13 
MT .. 20 IRadocon 110109 

MT -020 Eng.""" 115109 
MT -020 (6) IEng.mal 116109 
MT .. 20 (7) IValor. 108109 

UT .. 20 (8) Rodovia. 117109 

"T .... (l)A'rima!· onlO9 
"T .... (2) 078109 
IAT .... (3) Cavalca 079109 

MT·. L 250J13 

~~~~-E~~,ca--~~ 

_f-;:;;--~ 1<1(1) :a'e.a 
4. 

4~7 

4.38 

4.39 
4.40 

- 4.41 _ -,",2 

_ <.43 

4.44 

4A5 

"T·251 (2) 

Agrima' 

Ag"mat 

Ag"m.t 
Apul 

rrê •• nnâo. 
G.",. 
D.ste .. 

MT.411(l) OK 

rOll'do Lote4 

T.ta.Geral . 

253/13 

.70/1' 
265113 

017113 

242113 
247113 

248/13 
172113 

Liberado 

31 

· 

· 
· 
· 
· 
-
-

-

· 

· 

-

-
-

17 

7."2.m.32 

-. 

.. , 

. 

6.1 

5.700.795,17 

" 

SECRETARIA OE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/n'- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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FIS, 00035YJ e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

3 • Demonstrativo do Avanço Físico das Obras 

Esse demonstrativo objetiva identificar o avanço fisico de cada trecho, comparando o 
que está prevísto pelo cronograma da obra até o período e o que foi efetivamente 
executado, 

Apenas como exemplo, a empresa que cumpriu a execução rigorosamente conforme 
previsto no cronograma de obra, o seu "Avanço Físico no Período (%)" estará 
100,0%, Caso a empresa tenha executado mais do que estava previsto, o seu avanço 

I 
estará acima deste referencial na proporção da execução a maior. Caso contrário, se a 
empresa executou menos que o previsto para o período, o seu avanço estará abaixo 
desse referencial na proporção do seu atraso. 

Evidentemente, para a realização desse comparativo é necessário se tomar o valor a 
preços iniciais/PI, por representar o preço de forma constante. 

Uma vez que o valor do financiamento está fixado, o atraso na execução da obra 
acarretará em aumento do custo de reajustamento, aumento esse que fica sob a 
responsabilidade integral do Estado nos termos da "Clausula Segunda- Finalidade do 
Crédito" do Contrato de financiamento mencionada acima. 

A seguir está apresentado o "Demonstrativo do Avanço das Obras (Valores a PI)", ol)de 
além do avanço de cada obra, está demonstrado, também, o que falta para a sua conclusão, 
em percentual. 

Observa-se que existem dois trechos que não apresentaram medições, quais sejam a Mi -
020 (3), IC nO. 264/13/Rodocon e MT - 020 (6), IC nO. 116/09/Engemat. Observa-se, também, 
trechos cujo avanço no periodo apresenta extremamente baixo. 

Em seguida, está demonstrado por Lote e por rodovia uma sintese do contrato e sua execução. 
, 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze s/no- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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GAB'fPG~ 
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Empresa 
A""I" no 

",cullr"" Ell<"".,At'o "riodol'l I PI no Total 1%) 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze sln'- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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fi 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

LOTE 1 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze 5/no- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 002111 Lote: 01 

Empresa: GUAXE 

Rodovia: MT338 (1) 
Trecho: Restaurante Cambarâ à Faz. Bom Pastor 

OIS: 01/0712013 

Fiscal: Mtónlo Carlos Tenuta 

Vendmento IC; 115/6J2016 

PoSição Financeiro do Contrato 

.em 

IOb •• rvaçiO: 

Oiscrimimu;ão _ Do Contrato_ 

Valor a P1: 26.73.9.118,19 

Re"fusÚlmento: 3.393.552,96 

Total: 30.132.671,15 

Usos e Fontes 

Recursos do Financiamento 27,119.41)4,(10 

Recursos de ContraDllrtida 3.013.267,11 

Recurso Adlcional- MT 0,04 
Total: 30.132.671,15 

Situa ão Financeira do Financiamento 
Valor do Fin2lnclllmento Uberado 24.474.628,47 

Valor do Finarn:mmento Pa 
SIIldo do Flntmelamento 

lnfonnações Importantes 

Extensão do trecho (km): 

Custo por km: 

15.l47.515,13 
9.127.113,34 

«1,50 

660.225,14 

Data Base Pl: lO .. fevl13 

Extensão exeeutacla (km): 23,10 

f.llltaexecutar: 42,96" ... 

~FatuJlldo _ 

15.2SJ.oas,~ 

483.'96,.13 

15.736.582,17 

15.736.582,17 

15.736.582,17 

.110 Periodo até setembro12014 .15" 

Descrição 
Previsto até 

setembroJ2014 

1_ID:\1~011 

_ Pago _ 

15.253.08594 
94,42919 

15.347.515,13 

15.347.515,13 

-
-

15.34751513 
V' 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif, EngO, Edgar Prado Arze s/no- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADODETRANSPORTE E PAVIME~TAS;\O URBANA 

IC: 02113 Lote: 01 

Empresa: GUAXE 

RodO'lla: MT 33B (2) 
TreCho: Fazenda Bom Pastor 3ltanhangá 

OIS: 01/1112013 

Fiscal: Antônio Cartos Tenuta 

rnfonnacôes Importantes 
ExtensiíD do trecho (km): "'..., 

Custo por km: 684"'61,61 

Data Base pt lo. fev/13 

Extensão executada (kml: 9,97 

faltJI executar: 75,37% 

.em 

IOBSERVAÇOES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze 5lno- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA OE _ESTADO DE TIY'<NSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 013113 

Empresa: JM 

Rodovia: MT ~ 320 (1) 
Trecllo: Entr. BR 1631MT - Marcelandla 

OIS: 1110312013 

Fiscal: Ulisses UblraJara Nespoll 

venctmentD IC: ! 

Lote: 01 

25J!5!2015! 

Situe o Flnllrn;:elra do Financiamento 
V",lor do financiamento Uberedo 
V",lor do Financiamento Pago 

Saldo do FlnIInclamento 

In(ormações :fmportlmtes 

Extenaio do lrecho {kml: 

Custo por km: 

41 .. 412.503.49 
54.512.137,.55 

7.099.5)4,06 

&9.30 

8OII.oSg .... 

Oau Base PI! 50. s"'tI10 

Extenslo executlldzl (kml: 65,31 

F alta executar. 6,78% 

OBSERVAÇOES: (1) Foi feita: contrilpilr1ldll de R$ 2.0DO.OOO,OO. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sln'- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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ti 
ESTADO DE MATO GROSSO 

~~~ ___ SECf~ETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA ~ 

IC: 112/12 Lote: 01 

Empresa: RODOCON 

Rodovia: MT -020 (1) 
TreCho: km 236,25 - km 270,00 

OIS: 19/0412013 

Fiscal: Nelson Ribeiro de Moura 

VeocimentolC: 181712015 

, ,-
ValouP" ,. ~ 

,. 
To"', 

R~u"o •. 
u.~ 
'4; '.90 

R="O'd~ '_M1 
Tetol' 

Situa o Ananceira do RnancitJmento 
Valor do firull'lCbm\ento liberado 11,048.590,28 

Velor do Financiamento Pago 11.208.242,76 
S8ldo do flrntnClamento 159.652,48 

lnfonn3ÇÕes Importantes 

Extensão do trecho Ckm): 33,75 

CUsto por km: 421.696,96 

Data Base PI: lo-fev.109 

Extensão executada (km): 2',66 

FIlIta ell:ecutar: 18,06'" ... 

Item 

IOBSERVAÇOES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sln"- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 492/10 Lote: 01 

Empresa: Três Irmãos 

Rodovia: MT· 208 (1) 
Trecho: km 65,00 - km 104,50 

OIS: 1911012012 

Fiscal: Jorge Lutz.ldoura ,.tatos 

Vencimento te: I _ setl16 _I 

5Hua o Financeira do AnanClamento 
Valor do financiamento Uberlldo 

Valor do financiamento Pago 
satdo cio financltlmento 

40.593.583,75 

6.395.107,71 
34.198.476,04 

rnfonna Importantes 

fKtcnsio do frecho (km): 

Custo por km: 72e.11f1,48 

DtlUI Btlse PI: lo .. fevt10 

10,88 

IOBSERVAÇÕES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze sln" - CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
15 

~Mâto 
.'Grosso 

Mais por você 

I 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

. SECBpARIA DE EST~[)9 DE TRANSPORTE E PAVIMENTi\Çfi,O URBANA 

IC: 493/10 Lote: 01 

Empresa: AGRIMAT 

Rodo~.: MT - 208 (2) 
Tred'lo: km 104,50 -I'ln 144,00 

OIS: 1110312012 

Fiscal: Jorge Luiz Moura fAatos 

VenclmentolC! 11113/2015 

Posição Rnencelra do contrato 
. Oiscrtmlnaçio .. Do Contrato.1 I_Faturacto_1 l_Pago _ 

Valor a pt 27.866.390,91 25.328.818,72 25.328.818,72 

Relliustamento: -4.648.983,50 3.185.062,27 3.185.062,27 

Total: 32.515.374,41 28.513.880,99 28.513.8W,99 

Usos e Fontes' 

Recursos do financiamento 29.263.837,49 ~21.s14.049,50 21.514.0-49,50 

Recursos de Contrap.llrtlda 3251.537,50 .6.99'9.631,49 6.9'99.631,49 

Recurso Adicionai - .. n - 0,58 " "- -
Totlll: 32.515.374,41 28.513.880,99 28.513.880,99 

ões Inrormaç( Import.entes 

ExtMlsão do trecho (km): 39,50 

Custo por km: 705A78,25 

Dat8 Bale Pl: lo .. fev/tO 

ExtensDo executada (kmt: 35,90 

falt8 executar. '8,11% 

ao Período «tê sdembroJ2014 -1a' 

.em De&C~o 

IOBSERVAÇÓES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif, Eng~ Edgar Prado Arze sln' - CEP: 78049-906 - Cuiaba-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
16 
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I 
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ti 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

LOTE 2 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze 51n'- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
17 

GAB~PG~ 
Fls. O O O 3 6 HJ 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais porvoc~ 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE T~NSPORTE El'AVIMENTAÇAO URBANA 

IC: 018113 Lote: 02 1_10:12.071 

Empresa: TRês IRMÃOS 

RodO'Vla: MT251 (1) 
Trecho: Ent". BR-15B/MT (Nova X3VanUna) - Campinápolls 

OIS: 28/0512013 

Fiscal: Adêldo BaUsta Queiroz 

venctnwmto IC: 1121512015 

Inf Importantes 

Extcnsio do trecho (km): a.10 

Custo por km: 862.685)15 

Data BIIse P1: lo .. aet1fO 

Extensão executadll (km): 27,62 

Farta exeeutar: fi9,44% 

•• m nescrfçi!io 

I CO) Aimla n!o i1fOrmtlj"'''-''='''':::':::'OO''-""7.:======:-:-__ ''' : I ÚfllmaAltel'3ção: 1011112014 

'IOb •• rvlçlO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze 5lno- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613.6600 
18 

~Mãto 
.'Grosso 

MClis por' você 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
S_EC~ETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA .. 

IC: 025/13 Lote: 02 

Empresa: RIO TOCANTINS 

ROdeM3: IAT-413(1) 

Trecho: Enll"". BR·158 (Portal do Amwnla)-Silnta TereZlnlla 

OIS: 1OJO~12013 

FlsC3t: Nelson RIMlro de Moura 

Vencimento IC: 1,31512015 

Posição flnancefl'1l do ContrlIto 

v.ror. pt 

Re8ju.lIImemo: 

Total; 

Reeuno. do fi~ 

Recurso. de COIllntl)8rtlcb 

Recurso Adicionai· MT 

To,,", 

108.323.699,"~ 

19.301.4509,14 

127.82S.1S8,83. 

UIO. ti Fontes 

78.036.e92,11 

8.670.7"3,51 

"0.917.722,95 

127.625.158,63 

I Vator do financiamento Ubemo I 89.810.039,79 

77.969.017,0:1' 

I Saldo do f~mento 1-

i IOBSERVAÇOES' 

Informações hnportantes 

Ex1enséo do trecllo {kml~ 

CUlto por kmõ 
... ' 

1,144.9411,79 

to·lletf10 

[xtenslo ell:ecutadtI (!un,. 

falta executar: 

ÚRima Alteração: 10M112014 

69,72 

"".. 

79.6J.O.041,S6 

S-S21.8S2.ge 

SS.351.89C,52 

68.351.894,52 

10:2.08 

72.61&.690.68 

5.350.126,15 

n.ge9.017,03 

n.969.011,03 

n.~.OI1.03 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze slno- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
19 

~:JI 
!/PGR 

Fil·00037U 

~Mãto 
.'Grosso 

MaIs por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRAN_l?PORTE E PAVIMENII\ÇAO URBANA 

IC: 140/13 Lote: 02 

Empresa: FRANCISCO MARINO ~ 

RodeMa: MT - 336 (1) 
Trecho: Fim de Trecho Pavimentado· DMsa Sanlo Ant6nio do Leste I Primavera ao Les1e - Entr" t.fT-130 

OIS: 121071'2013 

Fiscal: José Teodoro Neto 

I ~:,.~VenctmentolC: l ___ dezJ16~ t 

Voo," pt 

...... 0 •• 

Valor do flnançI..,..ento Pago 

StIIdo do flnandamento 

Toul: 

_'" 
To'" 

-"-"~. 
2.C 

U.o •• font .. 

2S.3UJ_22S,71 

2.376.971,17 

InfOrTntl s Importantes 

&tensio do trecho (km): 

Custo PO~ km: 

Datn s..e Pt. 

&tendo ellecutllda {km): 

FatllIl!lIeeutllf: 

ÚllmaAlleraç!io: 10M112014 

51,05 

924.714,n 

- -

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sln' - CEP: 78049-906 - Cuiaba-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
20 

•. GAB/PG~ 

FII.00
1

0371

J 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E ~VIMEN~ÇÃO URBANA 

IC: 136/13 Lote: "02 10: 2.10 

Emp,..u: SANCHES TRIPOI.ONI 

RodO'.0f3: UT -100 (1) 
Trecho: BR·3~ (B)lUT-299- ENT" BR.(I70 (BARRA 00 GJ.RÇAS)· ENT" r.rT-336 (AAACU,t,JA,NA) 

OIS: 1210712013 

fls~t Carlos Vitor AAws Uartlns 

Vencimento IC: 1311312015 

" ... , 

'_'0" 

Vai".. do f"lfW'Idamemo Uber.do 

Valor do flnanclamftnto Pago 

Inform~ tmportmltes 

EltIendo dQ trl!'Ct.o lkm): 

c:v.to por km, 

Datl8He PI: 

Fatta exeeutar: 

".,."'., 

47.330.3.19," 

85512.973,71 

lB.1S2Q4.27 

,,.. 
1.4112.173,15 

n. 

. "'.'''.'' 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng o

• Edgar Prado Arze s/n° - CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 
Telefone: (65)3613-6600 

21 

-.,0 

t'~~~/PG~ _ C '00037lJ 

c-no& 

~Mato 
.'Grosso 

Mais pOr voc~ 
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til 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

le: 136113 Lote: 02 10: 2.11 

Empresa: EQUIPAV 

RodlMa: MT· 100 (2) 

Trecho: BR 364 {B)UT-299· ENT. 8R-070 (BARRADO GARÇAS)- ENT- rAT-336 (ARAGUAlANA) 

OIS: 1510712013 

Fiscal: Cartas Vitor Alves Martlns 

VeodmentG te: 13113f2015 

Po .... o ""=01"', , 
VO.,o" 

To1ot 
UmofonlM 

I 

.", 
To'" 

Sitm! ao f""JlUlJJCeira do flrulndllfTlemo 

vetor do FinImclamento LlbenKIo 

V~ do fi!lm1dllmento Pago 

25.576.S~.68 

.41.340.07,(,22 

15.763.479.54 S.ldo do financiamento 

lnfonnlU:óes bnportantes 

Extensão do trec:tlo (km • 51,65 

Custo por km: 9S4.63S.63 

DmlIBlI$ePl: lo_ seU12 

Elrtenllo e .. &eutBda (km): 42,10 

falta m:ecutllr: 17,16% 

ÚltlmaAllêraç!o: 1011112014 

i IOBSERVAÇ8ES: 

'POOO, 

, .. 
. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/n'· CEP: 78049·906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
22 

"""~'" 
~Mato 
.'Grosso 

Mais por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECR~TARIA DEESTADO DE TRA_NSPORTEE PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 137/13 Lote: 02 10: 2.12 

Empresa: ENCOMIND 

Rodo\IIa: MT· 100 (3) ~ 
Trecho: BR-364 (8)/ MT-299 - Entr. BR-070 (Barra do Garças) - Entr. tAl -336 ~II)J_~~ 

OIS: 1210712013 

Fiscal: ZenJrdo Pinto de Castro Filno 

VenclmentolC: 1311112015 

PM~ nrumcelfll do Contrato 

Dlscrtmlnação Do Cof\lr,a!o1. -~;,Ji *;~:':1;\ Feturado, p,,,,, 
Valor 11 Pl: 42.900.068,93 16.737.751.13 12.237.6C),94 

Reajustamento: 3.244.073.06 S2S.Sn,58 400.01t,a-'I 

Total: 46..1«.141,99 17.583.328,71 12.637.715,7& 

Usos e fontes 

RecIlB01I do FIn:ancJamtm1o 39.318.m,se 17.5&.328,71 12.637.715,78 

RecuAM de Contrapartida 4.37S.336,$( -
Recurso Adlclonal • PAT 2.390.776,59 -

Total: 4Õ.1«.141,99 17..5&3.328,71 12.637.715,78 

SItua: - FI .. o ""'" eI do AnancIlI to .. -Vlllor do flNlnclamento UlJ.erado 30.350.529,66 

ValOf" do Flnat"lcilllnflnto Pllgo 12.637.715,18 

S8fdo do flnenc:l.llmento 17.712.813,88 ... lnformaço bnportantes 

Exlensio do trecho (km): 45,64 

Cw;oporkm: 9U.olUl 

DataOuePt: lo. setl12 

Extensão executadll {kml'; t7,n 

r.alta executlr. .. -

(') Abb nlo klfomllli":::'"_=.,,."'="-....,,-__ -,~__,__-----.., 
I lÍlllmaAl\erasão: 10f11Q014 

i IOIlSERVACOES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sln' - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telelone: (65)3613-6600 
23 

. GAB/PGJ 
'Fil. o o 013 74 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 
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• 

li 
ESTADO DE MATO GROSSO 

. SECRETA~A DE ESTADO DE TRANSPORIE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 138/13 Lote: 02 

Emprelia: EM SA 

RodeMa: MT ·100 (4) 
Trecho: BR·J64 (B) MT·299· ENT BR.()70 (B.GARÇAS) - EI'W 1.(1·336 <ARAGUAlANA) 

OIS: 1210712013 

FIsC2II: JOsé Petlfo Pires 

I rr~~KiI" QwVendmootolC: 1311lr2015~.;Qlj1 

~n""ncoIn>do' 

v ... ,. "" " . 'I 
' ..... 663.23 I I 

T_ , ,I .d 
" ... ,""' .. --" .. , , 

.MT 

Situllcio flnancelm do Rnancitll1\8nto 

Valor do f1naneIamtmto Ube~o 45.064.153.50 

Valor do financiamento Patto 1~.335.1S2,67 

Sa!do do RMndamento 29.728.970,83 

Informações ImporUlnte9 

Extendo do trecho {km}: ,,,., 
Custo por km: 1.019.702.74 

Dat!I BII~ PI: lo. set112 

btensDO exeeutadD lkml: ' .... 
Falta elCeeutar: 83,'&4% 

. "ÚltIma Alteração: 10/1112014 

, IOBSERVAÇOES: 

I~ ________________________________________________ -J 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇAo URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze 5/no- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
24 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por voc~ 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

LOTE 3 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze 51nO- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
25 

i 

GAB/PG~ 
Fi!. O O 0_37 6

J 

, 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 

l 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

rc: 139/13 Lote: 03 

Empresa; TRIMEC 

Rodovia: MT100(5) 
Trecho: BR·364 (B)n.fT -299 - EN"r 8R-070 (BARRA 00 GARÇAS) - ENT"'. tAT·336 (ARAGUAlANA) 

OIS: 1210712013 

Flsul: Carlos VItor AlveS Uartln!l 

1

1
°."''''',00 

Venclmen10 IC: 1310/2015 ~ I 

, 

-,---
.~u~ __ , 

, 
.=u~ ... O<,~,. MT 

Valor dO FInanciamento l..JberadO 

Valor (tO financiamento Pago 

s.tdo do flnanc"'mento 

;j ""'M" 

17.036.067,11 

25.&41.276,10 

6.811.208,99 

El!tensõo do trecho (km): 61.so 

c ... to por km: 6t:1.116,G4 

Detll Base Pt; lo • set.tn 

El!'lendo .. :o; ....... t.da {km . 4fI,M 

ÚJUmaAllef3l(!!o: 1011112014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/no- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
26 

FiS. 

, I 

" , 
AB/PGR 

000371 

~Mãto 
.'Grosso 

MaIs por você-
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• 

ESTADD DE MATO GROSSO 
. __ SECf~ETARf~ DE Ei?TADOÇlE TRANSf'0BTEE PAVfMENTAÇAo URBAl'fA 

tc: 118/09 Lote: 03 

Empresa: BASE DUPLA 

RodOVIa: MT-020 (2) 
trecho: PARANATING,I\· Km 135 

OIS: Ot/{l812013 

Fiscal: SIMo Roberto IAartfnelll 

VQndmentolc:I_JUI/15_1 

00"' '0' 
100' 

VoI.", 

.0 ...... «> "'''',77 
Total '~60 "'15.m," 

IU.~. 

~ .. ~ I," "-"'15."'," 
" 

"" , , 

_~o flnancefra do Ananclamento 

Valos" do f'nanc~mento Uberado 18.425.521 ;34 

Velor do Flrmnelamento Pago Ú.215.411,4S 

Sakto do flnanetamento 7.210.103~S 

InformacÕ8S Importmltes 

Ertensio do trecho Ikm): 33,75 

Custo por km: 603.m,17 

Data Bue PI: lo_aeU12 

Ext8l"ldo executada Ikm)! " ... 
Fett. exlX'tltllr. ..... ~ 

Ultima Attera5!ojt 0/11f2014 _I 

! reSERVACOES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/n° - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
27 

GAB/PG~ 
Fil, O O O 3 7 H_

J 

GMmod~ 

~Mato 
.'Grosso 

Mais por você-
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li 
ESTADO DE MATO GROSSO 

~ SECRETARIA DE ESTADO DE.lRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA_ 

IC: 170/13 Lote: 03 

Empres.a: TRIMEC 

RodOl/la: MT-235 
Trecho: NOVA MUTUM • SANTA RITA DO TRIVELATO - Enl MT--4S5 

01$: 07/0012013 

FIseal: NilVo Edu.mlo Sarças de Almeida 

VoIM." 

I 
Total: . 'I 

"m' Fom •• 
; 

_MT 

To •• " 

SItWlc!o Al1ancelra do FlnancIamento 

Valor do flnancbmemo Uberado 11.175.018.56 

Valor do Anl!nclllmen1o Pago f12Se.690.07 

SafdCI do Flnandamento 516.388,49 

tnfonn~9 tmportllntes 

Extensio dotrecho Ikm): ". 
Custo por km: 1119.648,54 

OaUBase PIl lo. ae1J12 

Extenslo ~ecllt8da l"mlO 2$,72 

Falta exer;utar; 31.n· ... 

(")AInd. nlo InfOfTnaEO~-~'~"~'O~:Ji~~~E:~~1!:=J I Urtima AIleraçAo: 1011112014 

OBSERVAÇ ES: (1) Foi pago RI 1.700.000.00 pelo FETHAB. 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sln" - CEP: 78049-906 - Cuiabá~MT 

Telefone: (65)3613-6600 
28 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais pOr voc~ 
, 
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e 
ESTADD DE MATO GROSSO 

_SECRET~RIA DE ESTADQ DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇAº-URBANi\_ 

IC: 239/13 Lote: 03 10:3.17 

Empresa: CAMARGO CAMPOS 

Rodovia: II(T -313 (1) 

Trecho: DMSA MTIRO - RONDOLÃNDlA - ENTRMT-20S 

OIS: 1910812013 

Fiscal: filarcos Guimarães Bandeira 

Vencimento le: 118/5f2015 

Posi &0 Ananceilll do Contmto 
- ::-: __ r~ Disctlmtrmcito 9-tDoContrato'ü: $;~FlltuRldo't,-·· p-

Vaiara Pl: 30.308.348.15 21.422.445,01 21.422.445,02 

ReillitnUirnento: 1.915.204..29 · 
Total: 32.223.552,« 21,422.«5,01 21.422.445,02 

Usos e Fomes 

Recursos do Rnancllmento 21217.513,33 21.'22.445,0' 21.422.445,02 

Rccuraos di! COntrllp:llrtida 3.030.~,82 · 
Recurso Adlelomll- MT 1.915.204,29 . · 

Tolat :32.223.552,« 21.422.«5,01 21.422.445,02 

Sttuaç!o Ammcelm do Anandamemo 

VaJordo Financiamento Liberado 23.492.010,94 

Valor do flnanetl!lmento hgo 21.422.«5,02 

Saldo do An.llnclamento 2.069.565,92 

lnforrnacOOs frnpar1l'lntes 

EKtensio do treeho (kmt: 23,41 

Custo por km: 1..294.611),21 

Dlltll s..e PI: lo - .etJt2 

Extensão executadll (km): t6,5!i 

FaltII executar: 29~'" 

Vistoria do Banco 

Úftrma Aneraç!lo: 1011112014 

OBSERVAÇOES: (1) Nlo foi apresentada a medição d. Julho/14 por quest6 •• técnicas. Tem 
aditivo de pruo? 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA- Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/n°· CEPo 78049·906- Cuiabá·MT 

Telefone: (65)3613·6600 
29 

GAB/PG~ 
'" oomu

J 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por voc~ 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 049/13 Lote: 03 

Empresa: DESTESA 

Rodovia: MT - 412 (1) 

Trecho: IAT-412· CANMJRAVA DO NORTE 

019: 0810512013 

FIscal: Nelson RibeIro de Moura 

PosI ;&o Ammcellll do Contntto 

H" '';1 Dlscrlrntmsç.iio il'.i'!:OoCornratoli' ~Ftlturado t>-i .-
Valor 11 PI: 12.402.549,35 1'.836.~3.41 

1.461.904,71 1 . .cel.904,71 

13.BS.U~.oe 13.297:948,12 

usos e fontes 

1'.161~4.41 13.291.94$,12 

1.240254,94 

Recur.o AcIlclonIIf _ MT 1.'61.904,71 

Total: 13.U4.454.06 13.297.94S,12 

SI 80 ftnancelnt do Aml.ncfamento 

vetor do F"~I.mento liberado 

Vlllor do floancfllmcmto Pago 

saldo do flnanclllmento 

1.9ml."'S,75 

11.838.043,41 

9.927.627,66 

InformBCÔ8S Importtmtes 

Extcmalo do trecho Ckm): " ... 
Custo por km: 563.162.24 

Data a. •• PI: lo -fev110 

Extendo execllflldll (kmr. " ... 
FartlI etecufl:lr: .~'" 

(').Aln!:la nao InfOrlM':lop'''':::.'::':::"":::~'-.....,=_",..--:,--:-=.,.,.,---, 
I Últlma AlI9ra~o: 1011112014 

IloBSERVAÇÕES: 

'10:'3.18 

10.374.138,70 

1.-«;1.904,11 

l1.a36.04~.41 

11.836.043,41 

11.836.00,41 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze sin°· CEP: 78049·906 - Cuiabá·MT 

Telefone: (65)3613·6600 
30 

GAB/P~RJ 
Fis. DD~3:J 
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ti 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇAO URBANA 

IC: 133113 Lote: 03 1_10:'3;19.1 

Empresa: OINAMO 

R04cw1a: MT· 423 (1) 

Trecho: UNIÃO 00 SUL - cL),UOlA 

OIS: 12107J2013 

Fiscal: Ulisses UblraJara Néspoll 

Vencimento te: 1301312015 _I 

SItUa lio Anencelra do Flnanclemllnto 

VilIlor do financiamento Llbof"ado 

Vator CIo flnancl:amento Pagt) 18.4t8.881,SO 

SIIldo do flmmcfamento 6."31)."92,73 

InfOfTNI ôes ImporUIntes 

Erlonsio do IredKI (km): .33,.2! 

Custo porkm: 94:JD01,ss 

Data fine pt lo & &4rtI12 

ExtMlaão oneutada (km): 21,57 

FllltII oxecutar: 35,13'ló 

IOBSERVAÇÕES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/no

_ CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 
Telefone: (65)3613-6600 

31 

GAB/PGR I 
F1s.~:O 03 B"I. . 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 
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e 
ESTADO OE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

le: 374/10 Lote: 03 1_10:13:20iil 

Empresa: FRANCISCO MARINO 

Rodovia: MT - 459 (1) 
Trecho: SÃo JOSE DO POVO - NOVA GALlLEtA - ENTR' 8R-364 (PEDRA PRETA) 

OIS: 04/1112013 

Fiscal: Esmeraldo Teodoro Metlo 

VenclmentolC: 11111112014 _I 

Posk -o Ammeelra do Contrato 
, DisCffrntnllção .DoContrntoW: I.FaturadÕ. I~Paoo __ 

Valor e pt 17.993.539.35 16.352272.88 16.097.965,"'9 

Reajustamento: 2.376.652,32 1.829.121.34 1.829.121,34 

T_ 20.310.191,67 18.131.394,22 17.9'27.otI&,eJ 

Uso. 11 fontes, 

Recursol do Ftnandlmemo 16.172.711,04 18.181.3~4,22 17.927.066,83 

Recursol de C0ntr8pj1rt1da 1.796.961,89 - -
Recurso Adlclonaf 2.<400.512,14 -

TobIl: 2G.370.191~7 18.181.3~,22 11.~7.08S.& 

sttuaç&o Ammcll!:lra do flnanclemento 

Valor do f'lnanc:iamento UbeTltdo 10.971 . .c9O,75 

V810r do financiamento Pago 17.927.0SS,83 

Satdo do Frnllf'lCiamento - 6.955.596,08 

lnfonnllÇôeS lmportGntes 

Extcnslo do trecho (km): Zt,27 

Cu.to por km: B<t5.1I68,6(1 

0lItzI BasePl:: lo -f_/10 

Extensão exee~1I (km): 111.33 

Falta executar: 11.12% 

i 
i reSERVAçOES: 

, 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sln' - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
32 

, •. 
. GAB,/PG~ 
Fil. O 00 38 3

J 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

LOTE 4 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze 5/n"- CEP: 78049-906 - Cuiaba-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
33 

{ 

, 

E
GAB/PGJ 

:1. O lO O 3 8 4 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 
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li 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 264/13 Lote: 04 

Emprau! ROOOCON 

RodClVla: MT - 020 (3) 

Trecho: Paranatlnga - Canarana 

OIS: 018=27/1212013 

Fiscal: Nelson RIbetro de Moura 

I RilMiJi+ VendmCntolc:I_tunf16~1 

Sltul!lç!o Anrmeellll do F1nllnctllmento 

lIalor do rinanclllmento Uberado 

Vafordo flnanetamento Peg" 

Saldo do fl~mento 

lrTf'onnaçoos ImpOr'ttIntes 

btensio do trecho (km): ",,, 

Custo P01" k.m: -410.etl7,.49 

Dat. Base PI: lo .. aetf12 

Elrtensio executadll (km): 0'" 

Falta executar. "0",", 

, , 

(') Atu1II nio nformad0l',...=',,_"'-_--.,. ________ ..., 
I ÚmmaAlteraç?o: 11/11'2014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sin° - CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
34 

GA~/PGR I 
FII·000385 

~Mãto 
.'Grosso 

MlIls por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRE,TARIADE EST"DO DE TRANSPORTE_E PAVIMENTAÇÃO LJRBAN" 

IC: 110109 Lote: 04 '10:4.22 

Empresa: RODOCON 

RodOVia: MT-020(4) 

Trecho: Paranatln!iila - Canarana 

01$: 1611212013 

Fiscal: Nelson Ribeiro de Moura 

vencimentolC: 11511012014 

0-'" . , ~A'I' -iP ... 

V."",A, 
"'.389.39 

T"''' 2.21"'76.27 -
",o,.f~'~ 

,-~'"'''' , . .,. ..... " 
-., 
, ... " 

SJtwtç!o flrnmcelnl 00 Rnanclamento 

VakIr dO fJnMlclamemo Ube~ 

Vlllor do fllUnclllmemo Pego -
s.tdo dtI flmnetlmenlo 

Informeções Importentos 

Extenlllo do tredlo (fim): "''' Custe por km: "91.349,67 

DJrta Base PI: \O .. setl12 

Ellrtenslo execut.d.IIlkm): .. " 
r.UI elle=tar: 111,$7% 

(') A.lnda nao infOrmfld0f-~"'."'''''''~''--_=-:-:==-:::==_.., I ÚllmaAlllração: 11'1112014 

I IOBSERVAÇÕES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze sin° - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
35 

E
GAB/PG~ 

_ Fis. 00'038 liJ 

~Mãto 
.'Grosso 

Wlsporvoc~ 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SE(;RETAFM DE ESTADO DE TRAN§PORTIõ E PAVIME_NTAÇAO U~BAN~ 

IC: 116109 Lote: 04 I ,10:'4,23 

Empresa: EUGEMAT 

RocltMa: 1.rT. 020 (5) 

Trecho: Paranallnga I Canarana 

01$; 16/12109 

Fi~cat. S/Mo Roberto MarllnelU 

Vencimento le: I marl16 

Po5Iclo Anmcel", do Contrltto 

Vetor a Pt 18.83M30,OO 1.59f!L117,SlI 

ReaJustamenlo: 2.480.153.711 99.615.42 ,- 2i,31a.leU" 1.696.333.02 

UIOI" rontes 

Reeur._ do ftnandamoento 16.9$U27,OO 1.8Sl6.333,02 

Recurw.oa do Cont.-.partkb 1.883.1103,00 

Rec;urao Aclh;lonll _ fAT 2."80.153,79 ,..., 21.318.1113.111 1.e96.333,02 

Sltuac!o ffMncelra do nnallClamento 

Vator do finanelamenlo Llberll'fo 

VIIDrdo nn.netImemo p~ 

s.tdo do flnanetJmen:o , 

lnfonTUKÕeS Importantes 

Ertonda do tredlo (km): ",,, 

Custo por km: 558.'$3.85 

DataBIIse Pt: to. 1etf12 

E>rtendo~lkm): .... 
hlÚl e.eartar: 91.52% 

(') Ainda nBO infOl'm!ldo pelo Banco 

Úlllma A1terapo: 11f11f2014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif, Eng~ Edgar Prado Arze s/n'- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
36 

GA8"1 PGR 

tis, á'do 3 B J 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 
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lê) 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRET!,-['IA DÉ ESTA!l0 DE:rRANSEORTEIõ PAVI~ENIAÇÃO URBANA_ 

IC: 116109 Lote: "04 

Etnpresa:EnGEMAT 

Rodovia: r.rr - 020 (6) 

Tremo: Peranatlnsp I eanar-

OIS: 19fD.412013 

Fiscal: SlMo Roberto Mal1Jnelll 

Vendmento te: I ago/15 

Poslc!o financeira do Contrato 

vatorl P!: 

Re.!Ustllmenio: 

ToUIl: 16.549,651.26 

Usos e fontes 

A~osdofm.xumenio Il.I56.~&4.91 

Recurwol de Contrapar1:idll 1.461.B29,-43 

Aecurso AdicionaS - YT 1.93t.:J.S6,1W 

16.549.e51.28 

Sftuaçi!io Financeira do Ammclemento 

Valor do finaneiamen!o Liberado 

V.tor do rtnanclamento PaJ:Jo 

$111(10 do f"maocl'memo 

Informações Importantes 

&tensão do trecho (km): 3~76 

Custo por km: 433.134,66 

Ehrta 8ase PI: lo - aett1Z 

[)(tendo eX!!UItadJI (km): .... 
Fa/ÚI executar: HO.otl% 

(')AkldB n50 Informado pelo Baneo 

úrumaAllaração: l1/11rzo14 

GAB1PG~ 
As, O O O 3B"J 

:r-IO~B~S~ER~V"A~ÇO~E~S~:------------------------------------------------' 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze slno- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
37 

~Mãto 
.'Grosso 

~isporvocê 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRAI\jSPOR!E E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 292/14 Lote: 04 

Empresa: Base Dupla 

Rodovia: MT - 020 (7) 

Trecho: Paranllttloa I CaNlflln1l 

OIS: 0110912014 

Fiscal: Silvio Roberto Martlnelli 

Vern;tmento te: 12J6I1G:115 

Sltuoç&o Flrumcetrtl do Fllllmcltlnwnto 

Valor do Flnandamento Ubemdo 

ValM do Flnanelllmento Paoo 

Satdo do FInanciamento 

Informações Importtlntes 

E>tten,lo do trecho fkm); 33.1 

Custo porkl11! -454.943.27 

O;rlasase PI: lo_cetl'U 

Erll!!ntio eleeeutlldll fkmJ~ ". 
FaftlIe){Kutar. ",,. 

: IOBSERVAÇÕES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/nO- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
38 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

S['CRSTARIAllE EST.tDO DE'JRANSPORT.E!, PAVIMENTAÇAoURBANA. _ 

IC: 117/09 Lote: 04 

Empresa: RODOVIA 

Rodovia: LIT. 020 (8) 

Tremo: Par.!llUlth9a • Km 13S 

OIS: 31/01/14 

F19cal: SIMo Roberto MartlnenJ 

Ili - •. __ VendmentolC: 1301112015 ...... 1 

'do~ 

v~.,. ... " ..... " •. " 705." .... 

""'." 
To''', '50."'." 

U.o •• f~' •• 

'50."'" . .. 

·OT '20.238." 
T_ '50.'"'' 

SItIlltc30 Flnancelm do flnonclllJll8flto 

Valor do financiamento Uberado . 

Vator ckI finanei.lmen10 Pago 

Saldo do AfUndamento 

lnformacões Importantes 

ExtImSIo do trod'Io fkmJ: 33.16 

Cuslo por km: 412.&44,211 

DaUlS.SII PJ: lo_ sMf12 

Ex1onslo exeeutadt (km): M' 
faltlteJC~n 95.5t% 

I 

Vistoria do Banco 

UnlmaAReração: 11/111'2014 

I IOBSERVAÇÕES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze s/n'- CEPo 76049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
39 

GAB.lPGR 

FII·00039U 

__ I=::. _===.J 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO D~ TRAN§PORT~ E ~AVIMEI'>ITAÇA() URBANA _ 

tC; ont09 Lote: 04 

Empreu: AGRlMAT 

RodOYla: IIT_O-'O(I) 

Trecho: I'orro de FMtI _ MITOs" - Entr'. t.\T-210 

OIS: 01/080"2013 

Fiscal: Zenlldo Pinto de Castro Filho 

Po."." 
~,.m." v ... "." 

m.'''.'' 177.'''.'' 
T_ ..... , ..... 

,=~ .. do' --, '."'."'." -, _MT 

To •• " 

S/tuaçáo flnarn;efre do Flnancillmento 

Valot' do Finanelamomo Ube'~ 8.211.395,42 

Valo..-~ finanellmento p~ 1.525.808,49 

Saldo do Flnançb,meflto 6.69U88~ 

trt'ormações Importantes 

Extenslo cio trecho (km): " .. 
Cu.fo por km: 14UI33,20 

[);a1I1Base pt; lo _1ev/01I 

Extenslo el!ecutacb Ikrn): '.' 
flllta execmnr: ...... 

ri Alndll n!ginfonnador .... =B.,,"~"-_-,-_______ -, 
I ÚlUma Alteração: 111111201. 

rSSERVACÕES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sln' - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
40 

GAB/PG~ 
Fil. O 0:3 91J 

, ....... ,. 
~Mato 
.'Grosso 

Mills por VOC~ 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

.§ECRETARIA DÉ ESTA[~O DE Ti.<ANSPORT~ E PAVIMENTAÇÃO~R8ANA 

IC: 078r09 Lote: 04 

Emp,..sa: [IICoutmI 

Rodovla: 1IT-040(2) 

Tred'1o: F'orW de,.or;,· ., ..... 00· fnl". MT-270 

OIS: 02/0512013 

flscat Ele!lblo Moreno. da Fon,eca 

VenclmentOIC:I_fevl1li_l! 

Poslçl!o rlnane,*e do ContnIto 

Dtsc;rt~ .00ContnlIO'" _rew!lldo 
VeIor. PI: 

Total: 

Aeeu~_ do. flnancbmen'lo 

Aeeurs.o. doi ContnopI:l'tl9 

R&Cu,..o AclleIonDI· UT 

""'" 

111_1l31.234.~ 

6.157.759,31 

22.11!S,m,n 

17."9.~111.90 

';',938.82',100 

2,800,152,11 

22.183.99:\.77 

S/t íio flnancalra do FJncndamento 

Vllor do Flnencl.......mollbe ....... 

Valor CIO flnanelamento Pago. 

lnfonnac6es In'lportefltos 

Ext .... 1o do trecho Ikm): "'" Custo por km: "... .... 
Datll Ba ... pt 

~--
Extendo ex«UIada Ikm): .. , 

r __ utar: "-

r)"i>d.nio"10f!!'1111°r~~·~·~·~~~' __ ..,... ___ .,.... _____ ., 
1-·- ,,:(W:i;f lÍRIma.Alteraç1o: 1111112014 ·~·I 

1.300.166,19 

1.300.11!18.19 

,,300,166,19 

1.31)0.166,1(1 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze sln' - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
41 

GAB/PGR 

FII·00039l 

""""mod~ 

~Mato 
.'Grosso 

Mais por voc~ 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 079109 Lote: 04 

Empresa: CAVALCA 

RodCNIa: UT. 0"0 (3) 

Trecho: PORTO OE FOAA - MIMOSO .fHTR', rJT-270 

OIS: 02J05I201'3 

Flllcal: Elosbão Moreno da F0f181!C3 

Vencimento te: I JunllG 

Po ~o FlMnceira do Contnlto 

;''-'.' :f~~.;'''DiSi:r1m1nDÇao IWDcfCOõritoW _fetJ.DCki"iit-. 4. "1Pevo 
VaJm a P1: 12.347.193,DS '.ISS.791,03 •. 188.791.03 

Reajustamento: 3.913.537,21 9~O.119.05 950.119.05 

Tou> IS.2!ll.7JO.2'9 5.138.910,03 .s.I~.9ID.OS 

Usos e fontes 

RIIICl/"'os do financiamento 13.S13.73S,70 5.138910,08 5.138.&10,03 

Ibteursos eM Contl'1lJDltl<b 1.501..52S,.30 

RectJ,..o AdIeioNll ..... T 1.2.5.0487.2'9 

Total: 16.2&0.130,29 5.138910,011. 5.138.910,08 

SHuado F1nanceirn do F1nmclmnento 

Valor do finlOndllmenfo Ubel'1l00 12.378 .... 3,72 

ValMdofi~Paoo 5.13S.91D,C16 

Saldo do FlnancI.mento 7.737.533.64 

lrlfOflTlllçõe9lmpommtes 

Extenslo do tredIo lkmt: H,DO 

Custo por km: m.~05,.43 

OataBaaePf: lo_ fewllHl 

E.tensio executada Ikm ',T 
l'aItlI ,,~ectrtar: .. .,. 

CO) Ainda I'IAo InfDl'm8.dOf"~.~'~'~'~=-__ ;:o_.".._:--_,,",=-__ --, 
I ÚllmaNler3c!O: l1111f201. 

, IOBSERVAÇOES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze sin° - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
42 

GAB/PGR 

Fis, 000393 

~Mãto 
.'Grosso 

M2Ilsporvocê 
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til 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRET~RIA DE_ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIM!:'NTAÇÃO URBANA_ 

IC: 250/13 Lote: 04 

Empretia: H. lo COnSTRUTORA 

Ro"cwla: I.IT-l10(l) 

Trecho: E/'fTR"'. 1.IT-41S <tlOVO sÃo JOAour.! f CAl,IPltÁPQUS)- ErITR" 1.IT-251 (PlACA tIATlVA) - CA/JPI'tÁPOUS 

OIS: 09/041201. 

Fiscal: Adéldo 821lsta Queiroz 

~ ~ 
V" ... " 

Tom' 
UOo. ° ,=". 

R~~.o., 

R~" .. o A~""""·.' 
T_ 

sttua~o Rnnncefrtl elo flnmlCCllmsnto 

vator do Ffnanclamento lJbeorado 12.2Z3.747,ll 

V,Jardo flnanclllmenlo P'QO 2.644.657.804 

Saldo do FInanciamento 9.579.059,27 

lnformllç~8 l/npOrUIntea 

E>rten.io do tredlo (km); 

Custo porkm: 

Dau.Oueftt 

Elrtena.lo exeeuúlcla fkm); 

fIIlta executar: 

,.", 

94t.287,19 

to •• e1ft2 

'" '11.14 .... 

Pr~.to até 
julhoI'2014 

rl Andll "iiD Informtl.dOF""'o"'e.:::'ro=--_--::::-.,.,,----::-==_---, I ÚlQrna AIIeração: 11f11f2014 

, IOBSERVACOE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze s/no- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
43 

GAB/PGJ 
Fil·000394 

~Mâto 
.'Grosso 

M~iS por você 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ 
• .-• • • • • • • • • > • :-
• • • • • • • • • • • • • • 

e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SI,CRETA~IA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA. 

IC: 251/13 Lote: 04 I ;.ID:4.31 I 

Empresa; tL L CO!ISTRUTORA 

ROtIOYIa: IM - 110 (2) 

Trecho: Elm-. r.rr....ll1S (NOVO SÃO JOAOUM). ft~ r.!T.2S1 (F'LACA t~ATlVA). CAll~LIS 

OIS: 0310212014 

Fiscal: Adelc10 Batista Queiroz 

Vencimento te: 128/412015 

po, ... "nonc .... 

·.;c,·i·'"",,, ' ;Do' ,1Pego , 

V".,." 
To" 36."'."1." 

0.0"'''''''' 
R~"o •• o' 

. .., .. """." 
T ... , 

Situacôo Flrnmcefrll do fintlnclamento 

Vlllor do flnImcfamento Liberado 17.913.722.29 

VIIIor do r=tn.nctamemo Pago 4.116.737.92 

Saldo do Flnançlllmttn'lD 13.7se.1l3',37 

lnI'onnllç&ls lmpoJtMrtes 

EJetando do trecho (kml: ,.,... 
Cu.to pcw knr. 1.20U09,57 

DmBlIIePl: lo - .1rt/12 

{lrtenslo exeetrtadll (1(11'): "., 

falho executar: ,,,... 

(") Ahdll MO i'>form&dDF""'-"":::'~"-_-,-__ --, _____ , 
I ÚlUma Alteração: 1111112'014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze sln'- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
44 

GAB/PGR 

FII, O O O 3 9 5 . 

~Mãt ~Gro~o 
Mais por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC; 001/08 

Emp,...a: CAV.UCA 

RodO\la: 1oIT_1~O{I) 

Trecho; E:Al.IPQ W:ROE-ltl)VJ. eRASlArrJlIo 

OIS: 02/0612014 

Flsea1: Femllntlo .'.U9Usto Carvalho 

Vencimento te: 112JII'2lJ111 

, V"""",, 

>a, .. 

vator do fm.nc:lamenlo Liberado 

V.tordo fl.......,lamcml .. Pago 

Lote: 04 

Extllnalo do trecho fl<mt. '1:1,00 

ExI ..... io"x~ (kmJ' 0,2'11 

IOBSERVAÇOE 

1"10: 4.32 1 

"""" .. 
'''m.'' I 
"'."'." 

",m." 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze 51n'- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
45 

GAB/PGR 

Fil. O O O 3 9ti 

~Mâto 
.'Grosso 

Mais por voc~ 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECBETAR~ DE E~TADO [)E TRANSPORTE EPAVIMENTAÇÃO l!f'BAN~ 

IC: 040114 Lote: 04 

Empres.: CAVALCA 

RodOllla: 1IT.14!1102O(lj 

Trecho: Enlr.I.IT_2U (HOV8 BllIsUMIII). PlllNlto da Serra 

OIS: 02.0tl6l2014 

Fiscal: Fernando AUgusto CaMllho 

Ilfr" VenclmentoiC: IV81201Cl~1 

o""' 'çIo flnmIcefrD do COI1tn1to 

DJsi;r1~nac!c _00 Contnlto'W11_f8tunH1o 0_-
Vlllora PI: 63.266."65.15 483.507,le 

ReajusUme'f1to: lU6S.IH.391 37.013,113 

T".. U.73I,ITI9,s..1 !-3O.S20,21 

Uaos e Fontes 

Raeu,..,. dO Flrwnclamento 5O.3oI5.!I01,00 530.520.21 

Rec .... _ de ConI __ rtIda 5.$93.1189,00 

Recurso AdlclOnllI _ MT 18.791.749,54 -
T_ 74.731.639,54 ~.520.21 

SItUzl financelnl. do rlnancl4mllntO 

Val...- do F1nM'ldamllnto P 

ln1ormllc6eslmportl:lntes 

0rI_1a do IrllCho fkm): 63,11. 

Custo por km: USO.114.at 

O.m6I11ePI: 10_."V'12 

tx1..ndo .. ~ecu1ada (11m): ._. 
f.na euartIIr: ~= 

n.&..ilda nlo l'Ifmredol'''''~'~'~"~!!...._-:;=--,-::--:_",,-=:-:-: __ , 
I UIllma Alleração: 11/11r2014 

IOBSERVAÇOE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng". Edgar Prado Arze s/n"- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
46 

GAB'/PG~ 
Fis. O O O 3 9 j 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 183/14 Lote: 04 1_10:'4;34.1 

Empresa: CAf.!PfSATTO 

RodOtlla: "" - 170 (I) 

Trecllo: JURUEtlA. COTlOOUAÇU 

OIS: 0510512014 

FIscal: LulZCartos FerreIra 

Poslçã(i FillMC8lnl dD Contl'1lW 

DlIICI1mInac60 .OOContrDto. I_FflWrBdo_ -V.alOTaPt: 30,024.273,83 2.1811.157,"11 2.189.151,411 

Ro$justameflto: ',1S2..224.911 1S2.0C.63.53 -
Total: 34.178 ... ge,T9 2.341.621,06 2.189.151,48 

Usos e Fontes 

Reeursos (lo filWlcllmento 27.021.a..II,eo 2.341.621,06 2.189.157.48 

AoteUrsotl de ContnPl'I1Jda 3.002.421,40 

Recv.-.o Adlelorwl • UT '.152..224,19 

Total: 3<1.116.'98,78 2.341.621.06 2.189.151,411 

SItUa financeira do F1N1ndmnento 

10~7.C8(),~ 

Vlllordo Financ:lamemo P-oo 2.189.151.48 

Saldo do Flnnneltunflnto 11 GS7.Qn,OS 

Informações bnpOrt4ntes 

frtendo (10 Ifl!eho ()Im):: 32,14 

Custoporkm: !l'34.1Tt,58 

o.tI &se Pt: lo ••• tl12 

E.o<tenslo "xtreuta411 (kmt: , ... 
'*"s m:ecutnr: 92,71 

(') AInda nlo ilfOnT1lldllr"~'.~'~'~"~"'-_--,=_",..--,:-_", ___ -, 
I ÚlllmaAlleração: 1111112014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze s/n'- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
47 

"GAB1PG~ 
Fil. O O GJH HJ 

~Mãto 
.'Grosso 

MlIis JX)I'VOC~ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
____ §ECBETARIA DE ESTADO DE TR!I_NSPORTE ~PAVI~EN:rAÇÁO_URBANA 

IC: 173113 lote: 04 10: 4.35 

Empre ... : CAMPESATTO 

Rodovta: MT. 170 (1) 

Tred'lo: JURUEJIA_ COllOOUAçu 

OIS: OBI1012013 

FIscal: rJlIrcos Guimarães Bandeira 

Vencimento IC: I setrts 

POSlçilo Rnancetra do Contrato 

11.92:1.828.32 11.l1li1.829,12 

Aeafust.llmllnto: ".IH.J91,9S 8S4..103,911 

Total: ,g,I1J.SST,79 12.835.932.23 11.i'B1.!29.12 

31.167..Jb,10 12,835.m.28 lt!i81.1129.12 

Recursos de Conlrepllr1ic11 3."S3.1N3.30 

Reet!uo AdIdon.Il _ MT ..... 63.12 .. ,19 

"""" 39.IU.5S7,79 12.~.932,26 11.931.829,12 

SibJztc60 Flnzmcefnl do Ffmmc&rmento 

Valor do fIrIaneIsmM'lto Ubeflldo 15.227 ... 32,3. 

Valor do flnanelamO!1rto Pago 11.981.829,12 

Seldo do financiamento 3.245.ó03.27 

rnrormllç!KIs Importllnten 

Extendo do treeho (11m): "-" 
Custo por km: f.256..251"'1 

Del. Sue PI: 1(>- scrtl12 

Extltndo mecutadn 111m): ... 
Falta "l<eCwr: es,rn;. 

(") Aiula n!a Í'1fQrlTllld0I'_""'~'~~~_.....,,,,_::-_::-c-c,",,::-:-:-_-, I ÚltlmaAlt.raç!o: l1f11fl014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze sln'- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
48 

GAB/PGR 

Fil. 00039~ 
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ti 
ESTADO DE MATO GROSSO 

~ SECRETARIA DE ESTADO DE T~NSPORTE E PAVIMENTAÇÃOIJRBA~ 

IC: 236113 lote: 04 

Empres.a: AGfllJMT 

Rodovia: UT - 208 (3) 

Trectlo: Etf1'RO. L!T.I60 (9). EttrR', 1ST ... ,1 (aI 

019: 151041'2014 

Flscat. Jorge Lutz.Moura Uatos 

Vencimento IC.: 115/312017 

P09!ç&o Rnancelnl do Cootnrto 

'" 1.03 

Valor. Pt 

RHJustamento: 

Total: 

RIIICUf"SOS d .. Conlnplnld.l 

Vaiar de rtn.IeIamento Pago 

s.ldo do Flnandl:mento 

&<I,7t9.&!il,OI 

le.o3IJ.1~,8.4 

e:z.82'I!.el~.6$ 

58.:110.674,90 

6.H8.9M,10 

18.036.753,65 

7.2$2.121.8& 

1.282.121,68 

lntormsc6es Importantes 

Extmnio do trecho fkm): "". 
Custo por km: 1.D91.&11,27 

oat. lia,.. PI, lo .f .... 110 

Extlmsio oxeeutllda Ikm): ... ' 
Falt. oxeeutar: ... , .... 

(1 Ana. nlo klrtrm.doi'~"."'''''~''''-~~,-~~ ______ -, 
I ÚlllmaAAaral(lio: 1111112014 

7.2a2.121.M 

U17.3!9.38 

8_599.~St.2!I 

7.2S:U2I,el!l 

7.282.121M 

7.282.121,83 

7.282.121,88 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze sln'- CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
49 

GAB/PGR 

riS. O O O 4 O U 

~Mãto 
.'Grosso 

Máis por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SEõCRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO UBBAN,,_ 

IC: 325/13 Lote: 04 

Empresa: AGR1MAT 

ROGeMa: kIT. 2:20 (I) 

Trecho: ENiR'".1!IR-16l (SlfOP) - RJ;) DOS PED:ES.A.O fum', rlT_328 (TA8APORÂ) 

01$: 15104t2014 

Fl$cal: Ulisses Ulllra/af3 NespoU 

PoaIçbo FlnZlncelnl dO Contn!to 

Clscrtrnlnncâc: .00 COl'rtfeto _ _ fl5tirado" ~Pago~ 

V-'cropt 3M27.S64.~S S.81S.IlS9,9G 5.818.1)89,98 -- S.S7S.~3.1S 6S:tS!9,97 

I.'" 38.103.«7,eo 6.SJ1M9,9S S.678,089,9S 

Osose Fomes 

RKursos dO financbmento 27 .<41S.C17,60 6.531.&49.95 S.S78A89,98 

Recur ..... de c;.ontnpoortl"- 3.05.2.188,o«l 

Aecun:o Adlelon.l_ MT S,S7S.~.eo -
Total: 38.11J3 ••• '.60 6.531.&t9,CoS 5.S78.0f!9,86 

Sltu O FinenCeinI do flRlmdamenlO 

valor do finWldamento Llbendo 6610.713.10 

V.alOTdo~OPego 

Setllo do FbnclmHmto 732.623,12 

lnfomutCi!es Irnportmrtes 

EldMldo do tTectIo (kml:l "'" Cu.to por km, U2.t!l2.60 

DIlUI esslI Pt: lo a .mM1 

Extensio e_ecvtad8 km): .,14 

hHa executar: 1!O.75% 

r') AInd"da Informada l'ekl B"nco 

1'-____ ~-:::~.~-=~~ç!"""~I~1M~"2"'_'OI~. __ J 

GAB/PGR 

1'11.000401 

. IOBSERVAÇOES' 

I~ ________________________________________ --J 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng~ Edgar Prado Arze s/no- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
50 

~M.âto 
.'Grosso 

MaIs por você 

l 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 263/13 Lote: 04 

RodOYla: '".240(1) 

Tredlo: EtITR". BR-l!8 (ÁGUA BOA)_ EIf'm". MT·l261'IOVA 1IA2ARÍ:' 

Fi,cat Méldo Batista Quelr42 

, 
V.M'" ,,,, .... ,, 

",m." 
'"'~ "" .. " ... "" ..... " .. , 

, , ~ 
VfIIor da F1nancbmento Ubft.-.do 12.720.129,49 

VIllor dO flnanclMTM!ntO p~ 

Saldo dO flnanclanento 

InfonnOÇÕ8S fmportentn 

&tendo do trecho I"mll "'., 
CultO pof' km: 1.ooaMl7,2t1 

Data BaIOPl: 10 _letl12 

fJrtendo e~ Ik ... t. ,.n 
f.ttIOIfecutar. IIU1~ 

UNma .lbfaçao~ 1111112014 ..... ·1 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Engo. Edgar Prado Arze slno- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
51 

~M.ãto .'Grosso 
Mais por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

GAB/PGR 

Fll·000403 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA ,----_. - - _. - - ~- --- - - - --~--

IC: 070/14 Lot.: 04 1"10:-4;39 1 

Empresa: APUJ 

Rodovia: r.fT.24:2(,) 

Trei:ho: ~lGA 00 tlORTE _ trA/IHAlIGÁ 

OIS: 02105114 

Fiscal: IngetlOrg Glsela Gulnthef Beger 

Pot 60 RncncefnI do Contraio 

ValoraPl: 2 • .23-'.873,5<1 1.1Sl2.19J.l0 1.822.193,10 

RluJuatamot'lto: 3.354.608.86 

Total' 21.5E9.~.'O 1.822.193.10 1.422.193,10 

Usos fi Fontes 

R...,..,...osdof1~to 21.81'.3S6.W f.e22.t93,10 1.8l2.1nro 

Ree'H"SO.l d .. Contraputlcfll 2.423.481,40 

ReçursoAcklonal_ 1111 3.35<1.6llS,40 

T_ 27~.~,4a 1.822.193.10 1.822.19),10 

SlIum:6o flnoncetrG do flnancttlmento 

Valor do F1rvnçlBmentO LltMorado 

Valor do flnanclamento Pego 1..822.19'3,10 

s.rdo do Flnanc:larn«rto 1..822.1113.10 

Infonn&CDas ImPQrtantes 

Ertendo do tTect>o (km): .... ' 
Custo por km: 532.511,65 

DatIIBlllePl: to ... et.r12 

fJctetnio .. xecutllda fkm): '" falta exec:utar: ...... 

r) Ah:II nao Í'lfcrmldol'''''''"'~'~'~''-__ ,-_________ , 
I ÚSIImaAlleraç?o: 11/111'2014 

, IOBseRVAçoes: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng'. Edgar Prado Arze sln' - CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
52 

-~ ... 
~Mato 
.'Grosso 

Máls por você 
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ti 
ESTADO DE MATO GROSSO 

. __ SECF~ETARI!I DE ESTADO D~ TRANSPORTE E PAVIMENTA_ÇAO URBI\NA 

IC: 266113 Lote: 04 

Empresa: crlrrRO.ofSTf 

ROClovl1ll.: 'ET·246 

Trecho: ~~ - Po:1o Estn>I!I. Ent • .rr.2.as (Barril do BlIOJH) 

013: 0210612014 

FI5UI: MarCOS Gulmar!es 8andelra 

vencimento IC: IlI&I2Of6 

VaIorll p~ IS.8-C9.0r4,50 5.403.602.1B 4.27UI7:).,23 

Re"".tamemo: 2.433,(133,73 387.1!12.99 

Total: 21.282.04B.23 5.790.ras,17 4.2711l73,23 

UIIOII • Fonte. 

Reeursos dei Financiamento HI.96U13,50 5.1'$0.795,17 4.271.673,23 

Recursos de ContT8pertldl 1.884..901,50 

Recurso AdIeJonaI • MT 2.433.033.23 

, ... " 21.282.048,23 5.790.795,17 4.271.673,23 

SllUCÇllo finafJcetrll 00 flnzmctomento 

Valor do finllno:::iolmemo Uberedo 

ValM do rln:aneb,mtmto Pago 4.271.673,23 

S/lldo do flnanciJlmenlo 4.211.673,23 

lIn1onmtçÕlH! lrrIpor1antes 

Extendo do trecho (km): " .. 
C~toporllm, 610.395,65 

Oatlle. ... PI: 10. setl12 

llrI .... ..ao I!IXftÇut_lkm): .... 
"l1:li elteCUtar. 11,3"" 

MAhda n!o InfOflTl8d0i'''='~'~'~"~'''-__ ,.-_________ -, 
I únlmaAReracao: l1111f2(114 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng". Edgar Prado Arze sln"- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
53 

E
GAB/P~~ 

AI. OO~4:J 

~Mãto 
.'Grosso 

Mais por você 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

le: 017/13 Lote: 04 10'ID:'4;41 , 

Empresa: TRlS IRMÃos 

Rodovia: MT - 322 lI) 

TrlIcho: E~ LIT.I00 (NOVO SArrTO A1lTOlno)- EllTR"'. 1JT433 IA)- (SERRA. 11. DOURADA) 

OIS: 24/041'4 

FISçat Adtllclo Batista QueirOz. 

Posl !o Rnanceln! do Conll'llto 

V.,or., pt 52.994.018,31 ".1262)S.~ ".126.235,89 

Reafustemento: 13.:00.1&4,21 1!I63.751,43 

Total; 86.224.2110,58 •. 7e9,9S7,32 ".126.235,59 

Usos e fonMs 

R~os do F1rwlc:Iunerrto 41.69<'.e' ..... 0 ".78t1.9S7.3l ".I26.23S,S9 

RSUl,..OS de Contr~...ua. 5.299.401,60 

Recurlo Adlclonal • UT 13.230.1&4,58 

To"''' 88.224.200,55 088.981,32 ".126.235,119 

Sltuaclo FllIIIlJCelra do Flrnmdll.men1o 

ValO!'" do flnandamell10 Llbe~ 8.'4(1.997,70 

VlIIor do flnandamento Pago ".I26.23S,t9 

Safdo do flnandamerrto ".OH.1St,51 

lnformaç6es Importatltes 

lExIendo do trecho (km • 66,24 

Cualo por km: 1H2.Z83,3G 

DlltllBa .... Pf: lo_setl10 

Extenllo exeartada fkml: ',," 
FaHn elIecutar. 92,2'1'", 

(") Ahd8 n&o InrarrntldO'r"~."""~="'-__ ~_-:::-_-:--:-:-::-:=,.,..._-, 
I ÚlllmaAK8façlo: 11',112014 

I rBSERVACOES: 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif, Eng O

, Edgar Prado Arze s/n°· CEP: 78049·906 - Cuiabá·MT 
Telefone: (65)3613·6600 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

_SECR~ARI,,- DE E§TADO DE _TRANSPORTE E PAVIMENTAÇ.!iO URBAJ'lA 

le: 242113 Lote: 04 

Empresa: GtlAXE 

• 
• 

Rodovia: 1lT-32e(I) 

Trecho: COCAUlHO (DMSA.IlTJGO). !leVA, fL.UARÊ 

OIS: 10106/14 

Fls,",l: Adélclo Batista Queiroz 

VeoclmllTTlo te: !101J12016 ~ I 

, ., ". 

.~"i.o" "","',"""";"',"",,00 
"'.' , ,,~, # 

" .... , 
SH,....,ao Finmleelm do Flnenctamento 

ValOl do Flrundamento UbtIradO 

Valor do flnanclMnemo Pago 

SIIIIk> do F1nandam..rrto 

ln1ontlZ1~ Importcntes 

Erl...., .. o do lred\o (km : "". 
CLlStopor km: 1.1111.$82,24 

D1It88nePl: lo .. settt2 

ExtlmSio cxcevtad8 (km): 11,18 

Fatt. e~.eutar: ", .. 

" 

MAildani"Õ'll«macta.I""=.!!'~"'~"--_~ ______ ~ 
I" ÚIlIm3A1teras!o: 11M1f201,n~1 

! IOBSERVAçÕES' 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. EngO, Edgar Prado Arze 5lno- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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li 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 247/13 Lote: 04 1 ~ID: 4.431 

Empresa: DESlESA 

Rodovia: ~IT - 326 (2) 

Trecho: COCALlNHO (OMS" In/GO)· NOVAN~t:: 

OIS: 08/0512014 

Frscal: AClI!!IdO Batista Queiroz. 

venamento 11:: 18/51201t1 

Pc! 110 FlnIIncelro do contnrto 

Vator 11 PI: 46.052.139,18 19.616.1:3!i,2S 19.15115.135.25-

Reajultamento: 1!I.822.e&4.23 1 .• '0,740,09 

T-. S2.67UOJ,.1 21.02e.S7S.3ot 10.616..135.25 

UIOI" Fonte. 

RecLlnOI dO ~.mento .1.217.102,30 21.026.87~,'" 19.616.135,25 

Roeu,..._ de Conlraplrtldl ".519.1«,70 

ReeurlO Adlcionll • UT 7.071.3505 •• 1 

Total: S2.87 •. ero .• l 21.026 . .575,34 19.616.135,25 

Sltuaçlo nmlllcelre do Flllllflclllmmto 

Valor do financiamento LIberado 

Velo. do F"1fQII'1I;i~o Pago HI.816.135,2S 

Saldo do flmrncllmtmfo 1I.616.1~.2S 

ln1onn3ç6e! Importmlles 

~dotredlo(J[m • ,...., 
CUSIOpor km: 1.271.228,01 

Oau Ba .. " Pl; 1o .. ~2 

Extendo exeeutadl (km): 15,33 

FaIbI ... "ftelrtIIr. " .... 

('IAMa .... o k1fofmac!ol'''~'~'~'~'~''-_--,,-_________ , 
I Última Nleraç?o: 111111'2014 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. EngO

, Edgar Prado Arze sin° - CEPo 78049-906 - Cuiabá-MT 
Telefone: (65)3613-6600 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 

IC: 248/13 Lote: 04 I. '10:4.441 

Empreu: OK 

RodO\'la: r.n-.~17(1) 

Trecho: EN'l'R".1AT-208 (SJ - NOVA BANDEIRANTES 

OIS: 02J09f2013 

FIscal: Joroa LuIZ Moura !.latos 

Poslçlio Anence!rtI do contn.rto 

Vatora PI: 

UC3.&tS.33 

"""" 18.392.929.20 

Recut .... do Financiamento 14.511.301,20 4.142.140,51 

Rearso AdicIonaI _ 10fT 2.258.261,20 

4.961.C93,43 

Slluac60 Fln12ncelrzs do Flnmlclllmento 

Vllor do ~mento Uber.do 12.13J.I98,&71 

VtIIoT do l'lnanetDmttnto Pego •. 742.140,51 I 
Saldo do Flnar!damento 7.331.0$8,"61 

tnformecbe1llmpol'Úlntes 

Wendo do trecho (km): ..... 
CuswpoI'"km: 1.l102..s92,6$ 

DllltafllllePt: lo •• eilU 

Elrtensio ex&eCUbd1 (11m): .... 
FIl!I.n e~eeutar: 69,80% 

(') Alndl n!o InfOllNl.d0I''''''''''~'~"~''-_-,;::-_:::-_:-~:::-::::.,--_., 
I ÚIIma AIIol1lç30: 11M 112014 

; IOBSERVAÇOES' 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edif. Eng O

, Edgar Prado Arze sin° - CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 
Telefone: (65)3613-6600 
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e 
ESTADO DE MATO GROSSO 

~_~~_ SECRETARIA DE ESTADO DETRANSf'ORTE E PAVIM_ENTAÇ",O URBANA_ 

le: 172113 Lote: 04 

Empreu: CAMPESSATO 

RodcMa: r.rr - <423 (t) 

Trecho: UNI~ DO SUL - cLi,UOIA 

OIS: 05lO3I201( 

Fiscal: Ullnls UblraJar3 Nespoll 

VenclmentolC:l __ deV16_1 

PosIcio financeira do COntnJto 

Dlscrtm/JUlç!c r,,-DoCOntrllwW .Faturado 

Valor.ll 91; 

Re"Justamento: 

2S.260.66S,5e 

29.006.132,43 

. UsOs e fOiite. 

SlluaçAo financeira do FIMnclamento 

VaiO'!" do flNlnelamento Ubftrado 12.3:W_~,06 

Valor do nnanclamenfo Pago 5.SOr.3«,22 

Saldo do Flna!ncWnento ~.732.S89.&c 

InfOfITUlçôe8 iII:nportlI:ntee 

W=do CID tr=t>o (km); ." 
CtnlO por km: 1.076.164,71 

Data Sue PI: lo" aet/'l2 

útendo eJlecuUlda (lfm); '"' felu. e.eeuU:1'! """ 

I (")Ahdanionl<lflTllldOpeb8aneo 

i I Unlma Aleração:~ l1111f2(1'4 _I 

I rBSERVAÇOES' 

S.GOl ,304~.22 

313.732,89 

5.915.077,11 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA 
CPA - Edit Eng~ Edgar Prado Arze sln'- CEP: 78049-906 - Cuiabá-MT 

Telefone: (65)3613-6600 
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TERMOS 

SINFRA 

""" 021/2014 

~ 023/2014 

025/2014 

-<::::.. 
037/2014 

045/2014 

FIRMA 
PETROBRAS 

022/2014 li. eONSTIL 

024/2014 I GUAXE 

ROD. 

MT/322 

MT/358 
UNEMAT 

TRECHO 

Entr. BRl163· Matupâ 

Unemat· Tangara da Serra 

026/2014 PREDleON I SORRISO IAnel Viãrio de Sorriso 

038/2014 APUt 

046/2014 GUAXE 

MTJ249/492 ,Entr. MTJ235(S. J. Rio Claro)· Entr. MT/249 e 
Entr. MT/492· Entr. MT/160 

MT/338 Entr. MT/220· Novo Paranã • Rest Cambará 

047/2014 048/2014 

~I:---r---~ 
C MPESATO jMT/175 LOTElkm 1B.7(Corr. Cachoeirlnha_· Reserva do 

A 02 Cabaçal 

"- 049/2014 050/2014 eAMPESATÓ MT/352 Vale São Domingos· Jauru 

__ I 051/2014 052/2014 GUAXE MT/480 IEntr. BRl364· MU235 

----t 063/2014 054/2014 CAMPESATO IMTI17
;1 LOTEIAraputanga. km 18.7 

\ 

• 
EXTENSÃO 

(KM) 

60.00 

6,50 

9,78 

81,02 

50,00 

22,30 

22,86 

54,60 

18,70 

( I 

\ • 
VALOR 

CONTRATUAL 

46.979.666,85 

12.429.018,15 

5.638.313,62 

MEDiÇÃO ATUAL 

N2 

20' MP. 

11' MP 

21° M.P. 

VALOR 
ACUMUlADO 

46.772137,92 

12.421.156,31 

5.120.887,04 

76.078.094,81 I 6' após TReRa 27.018.466,91 

36.359.410.78 17° MP 35.599.207.70 

15.742.181,75 11° MP 12.380.297,18 

15.074.452.34 18' MP 14.325.902,95 

24.576.076,68 15° MP 24.415.190,90 

13.233.770,28 4°MP 7.683.346,00 

% EXECUTADO 

99,56% ,.v 

99,94% 

90,82% ,./ 

35,51% 

97,91% F 

78,64% 

95,03% z" 

99,35% 

~ 

;;; 58,06% 

1----+----1----1----·1 IH 

() 

- 029/2014 030/2014 SEMEC MTl430/437 leon!resa· km 50,8 50,80 20.767.613,831 35' MP 22.421.996,92 107,97% 

= C) = .> = CU 

"... -
- ~II s ~ I 04112014 L:2/2014 1 GUAXE MT/480 [Tanga,a da Serra· Deciolandia 53.34 1 29.656.037. 561 2' MP 3.696.519.69 ~2,46% : '. 

2.053.998,28 56'23%~;I/ 
I . . . '.. . . -\ 

MT/24õ - ~ G d 
057/2011 058/2014 ~ /343/358 tangarã da Serra ·Itanorte 67,32 ~443.556,6) 27' MP 14.408.950,46 !;IQ7tm ~C 

Ilanorte' .. '. I .~~9' '. SU . . _.. " - ~ li \ 
V\. .1.:-
1.).1 o ''''f:) ( 

'. '/1/3 v •• ' ,r. 

~ 

043/2014 044/2014 1 ENGEPONTE RiO lira Anel Viário Sorriso 3.652.809,00 30 M? 

(:-';:-
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TERMOS 

SINFRA . PETROBRAS 

- 063/2014 064/2014 

065/2014 066/2014 

• 067/2014 068/2014 

073/2014 074/2014 

075/2014 076/2014 

07712014 078/2014 

- 079/2014 080/2014 

081/2014 082/2014 

- 004/2013 005/2013 

'--- -

FIRMA 

GUAXE 

ELMA 

GUAXE 

HLCONSTR. 

NHAMBIQUA 
RA 

ENCOMIND 

ENCOMIND 

DUCTEVICZ 

GUAXE 

( ... 

• (e 

ROD. TRECHO 

. 

MT/325160 Juara - Alta Floresta 

BRl080 /322 São Jose da Xingu - São Félix do Araguaia 

MT/320 Marcelandia - km 15 

Várzea G. Urbana - V. Grande 

Várzea G. Urbana - V, Grande 

MT/100 Div. MT/MS - Alto Araguaia - Div. MT/GO 

* Duplicaçao - Rod. Emanuel Pinheiro Cba-Chap. 

Av. 
Universitária - Urbana - V. Grande 

Urbana VG 

CÓRREGO 
Duplicação - Carrego Barbado 

BARBADO 
- - ---- - -

• te 
MEDlÇÃ() ATUAL 

EXTENSÃO VALOR 

(KM) CONTRATUAL VALOR % EXECUTADO 
NO 

ACUMULADO 
. 

46,00 30.693.696,13 SOMP 7.684,909,05 25,04% .~ -
83,50 77.24.9.979,01 8'MP 3.721.758.41 4,82% ,.v 

15.00 5.940.996,06 l' MP 3,368.603,58 56,70% -

12.913.995,54 1° MP 2.503.187,82 19,38% 

12.493.000,00 1° MP 2.743.979,94 21";96% V 

91,50 49.836.282,47 0,00% 

3,60 23.117,510,96 0,00% 

61.171,50 m2 14.583.013,30 l' MP 1.296.011,24 S,89% f./ 
, 

23.034.586,02 7' MP 15.819.265,39 68,68% .. bo-
-- -- --- ------ -

~ I • . ' c;), 

= ,.. 
= OJ = -"... ." 
~ (i) 
~ 

;ti /~ELEG~ 
I ~ -::1\ L!:lJ..------

11'1~,) 
JfJ\j>..I'" 

'\:}c 

2/3 I I. -' 
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LL _ ....... _., __ -.;._:.; TERMO DE DECLARAÇ~::."O=n--,·2~3:'-____ -';';\_'_"--I 

I 

No dia 10 de maio de 2017, às 16h23min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de 2017), comparecéu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 
, 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 
, 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nO 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OABIDF nO 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nº 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo ~3 -

"PROGRAMA DE OBRAS PETROBRÁS": QUE o Declarante foi eleito no ano de 2010 

Governador do Estado de Mato Grosso para o quadriênio 2011/2014; QUE no ano de 2011 

o CONFAZ (Conselho Nacional de Politica Fazendária) editou um convênio autoriz~ndo 

alguns Estados, dentre eles o Estado de Mato Grosso, a conceder crédito outorgado de 

ICMS destinado à aplicação em investimentos de Infraestrutura; QUE o Declarante teve a 

ideia de criar um mecanismo jurídico no qual algumas obras que estavam sendo 

realizadas no Estado de Mato Grosso fossem pagas por empresas que recolhessem va,lores 

elevados de ICMS, desde que não ultrapassassem os valores de 5% da receita corrente 
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líquida do Estado; QUE então o Declarante solicitou, no ano de 2012/2013, a MARCEL 

SOUZA DE CURSI (SECRETÁRIO DE FAZENDA) que editasse um ato normativo 

permitindo acesso ao programa citado; QUE após a edição do decreto solicitado relo 

Declarante, o Declarante e o então Secretário da SINFRA (CINÉSIO oU ARNALDO) 

escolheram algumas obras com maior prioridade para inserir em tal programa, sendo 

incluídas obras de mobilidade urbana nas cidades de Cuiabá, Tangará da Serra, Sorriso, 

Várzea Grande e nas rodovias MT 322, 358, 249, 492, 338, 352, 480, 430, 437, 246, 343,358, 

325, 320 e 100; QUE inicialmente estimou-se para o PROGRAMA DE OBRAS 

PETROBRÁS o valor aproximado de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de re~is), 

tendo sido efetivamente executado e pago em torno de R$ 240.000.000,00 (duzentos e 

quarenta milhões de reais); QUE o Declarante se recorda que foram pensadas algumas 
I 

empresas que poderiam ser utilizadas nesse programa que eram grandes contribuintes de 

ICMS no ESTADO DE MATO GROSSO; QUE MARCEL CURSI indicou ao Declarante 

que a PETROBRAS S/A, REDE CEMAT e BRASIL TELECOM ter.iam condições de serem 
I 

enquadradas nesse programa, motivo pelo qual o Declarante resolveu agendar urna 

conversa com algum diretor da PETROBRÁS para tratar do assunto; QUE o Declarante se 

recorda que marcou tal conversa com o Diretor da Distribuidora PETROBRÁS, NES;rOR 

CERVERÓ; QUE a primeira reunião ocorreu na sede da PETROBRÁS, na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ e teve por objeto verificar a possibilidade de execução do programa; QUE nessa 

primeira reunião o Declarante informou a NESTOR CERVERÓ acerca do Programa, Ibem 

corno dos valores envolvidos na sua execução, pedindo auxílio a NESTOR CERVERÓ para 

que a PETROBRÁS executasse o programa; QUE foi agendada urna segunda reunião, que 

por sua vez tinha por objeto definir o 'retorno' em relação às obras que seriam execufadas 

pelo programa; QUE essa reunião aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no restaurante 

do hotel Copacabana Palace; QUE, ainda, nessa segunda reunião CERVERÓ informou ao 

Declarante que teria muitos compromissos políticos, pedindo para o Declarante 'retotnos' 

para a implantação do Programa; QUE o Declarante concordou em devolver o perceptual 

de 2% sobre o valor da execução, ficando combinado ao término da reunião que NESTOR 
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CERVERÓ indicaria um funcionário (RUBEM ROSÁRIO MATOS) de sua confiança que 

procuraria o Declarante para tratar sobre a operacionalização dos recebimentos 'das 

propinas; QUE após o término da reunião o Declarante conversou com VALDfSIO 

VIRIATO (na época dos fatos Secretár.io Adjunto da SINFRA), pessoa de sua confiança, 

tendo nessa conversa informado acerca do PROGRAMA DE OBRAS DA PETROBRÁS, 

determinando que VALDISIO VIRIATO coordenasse o recebimento dos 'retornos' das 
I 

construtoras, eis que o Declarante já tinha ajustado o valor que cada uma das construtoras 

teriam que pagar; QUE o Declarante também ajustou com VALDISIO que este efetuasse a 

entrega do montante de 2% para o representante de NESTOR CERVERÓ, além de p~gar 

dívidas pendentes do Declarante; QUE o 'retomo' do remanescente deveria ser devolvido 

para o Declarante ou para SILVIO COHREA, tendo VALDISlO aquiescido coJ;n a 

determinação do Declarante; QUE alguns dias depois o Declarante foi procurado pelo 

Diretor da PETROBRÁS RUBEM ROSÁRIO MATOS, tendo nessa reunião RUBEM 
I 

ROSÁRIO MATOS se identificado como a pessoa de confiança de CERVERÓ, responsável 

em tratar dos 'retornos', oportunidade em que o Declarante acionou VALDISIO VIRIATO 

para combinar diretamente com RUBEM ROSÁRIO MATOS a execução dos repasseS dos 

'retornos'; QUE a partir desse momento VALDISIO e RUBEM ROSÁRIO MATOS 

passaram a manter contato diretamente sobre os repasses dos 'retornos', tendo, sido 

afirmado ao Declarante, por VALDISIO, que foram feitos pagamentos para RUBEM 

ROSÁRIO MATOS somente no valor aproximado de R$ 700.000.00 (setecentos mil reais); 
, 
, 

QUE, na verdade, o valor referente ao percentual de 2%, que o Declarante havia 

combinado com NESTOR CEHVERÓ, referente ao 'retorno' para ele (CERVERÓ), 

incidente sobre o valor das medições das obras da PETROBI,ÁS, deveria' ser 

aproximadamente a quantia R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais); QUE 

segundo informações de VALDISIO, no sentido de que a pr.incipal empresa respon~áveI 

pela execução das obras da PETROBRÁS se tratava da Construtora GUAXEIENCOMIND, 

bem como que esta havia assumido uma grande dívida em nome do Declarante de 
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portanto, se recusava a fazer repasses de 'retornos' sobre as medições dessas obras, não 

teve o Declarante como obter o valor integral para repassar para NESTOR CERVERÓ 

oriundos desse programa, a fim de completar a porcentagem previamente combinada; 

QUE o Diretor RUBEM ROSÁRIO MATOS era quem vinha pessoalmente à cidade de 

Cuiabá buscar o 'retorno' ajustado com NESTOR CERVERÓ; QUE RUBEM ROSARIO 

MATOS recebia a quantia em dinheiro em espécie diretamente das mãos de VALDISIO 

VIRIATO (65 98117-9887 e 65 99954-2993); QUE o programa funcionava da seguinte 

forma: as construtoras ficavam responsáveis em execu tar as obras demandadas pela 

SINFRA, sendo que tal Secretaria efetuava as medições das obras, encaminhado oficio à 

Secretaria de Fazenda acerca das medições, ao passo que a Secretaria de Fazenda oficiava 
, 

a PETROBRÁS determinando o pagamento dos valores devidos às construtoras; QUE os 

valores pagos pela PETROBRÁS às Construtoras eram amortizados no montante devido 

por essa (PETROBRÁS) perante a Secretaria de Fazenda; QUE para algumas construtoras 

que participaram do PROGRAMA PETROBRÁS e também do MT INTEGRADO, o valor 

do retorno foi calculado levando-se em conta ambos os programas; QUE o Declarante 

sabe que a CONSTRUTORA GUAXE-ENCOMIND, pertencente a MARCIO AGUIAR DA 

SILVA, pagou ao Declarante como 'retorno', em razão das obras do "MT INTEGRADO" e 

obras referentes ao "PROGRAMA DE OBRAS PETROBRÁS", o valor de R$ 6.000.000,00 

(seis milhões de reais) que foi utilizado para abater uma dívida que o Declarante tinha 
, 

assumido com VALDIR PIRAN (3 notas promissórias no valor individual de R$ 

2.000.000,00); QUE o Declarante se recorda que a empresa 3 IRMÃOS ENGENHARIA 

LTDA entregou cerca de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) a R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais) em cheques em razão dos programas "MT 

INTEGRADO" e "PROGRAMA DE OBRAS PETROBRÁS"; QUE os pagamentos foram 

realizados pelos proprietários CARLOS AVALONE e seu irmão, MARCELO AVALONE, 

sendo que tais cheques o Declarante entregou para VALDIR PIRAN para abater uma 

dívida, sabendo o Declarante que vários desses cheques retornaram sem fundos; QUE 

VALDIR PIRAN devolveu os cheques sem provisão de fundos para O Declarante que, por 
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sua vez, acabou repassando parte desses cheques para CELSON BEZERRA a pedid0 de 

EDER DE MORAES; QUE o Declarante atendeu o pedido de EDER de MORAES, pois o 

Declarante assumiu o compromisso de pagar R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) caso 

EDER DE MORAES se retratasse publicamente dos termos de declarações prestados no 

MPMT; QUE referente à empresa CONSTRUTORA CAMPESATO (integrante do presente 

programa), cujo sócio-proprietário é LUCIANO CAMPESATO, o Declarante se record.a de 

ter conversado com tal diretor em seu gabinete, tendo o Declarante pedido auxílio para a 

empresa para pagamentos de restos de campanha eleitoral; QUE LUCIANO 

CAMPESATO concordou com o pagamento a titulo de 'retornos' no valor aproximado de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE tais pagamentos foram efetuados para 

VALDISIO VIRIATO a pedido do Declarante, sendo posteriormente entregues ao 
, 

Declarante, referente à execução dos contratos administrativos perante a SINFRA do "MT 

INTEGRADO" e obras do "PROGRAMA DE OBRAS PETROBRÁS"; QUE referente à 

empresa DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, cujo diretor é GERVÁSIO 

BECKER, o Declarante se recorda de ter conversado com tal diretor em seu gabinete, 

tendo o Declarante pedido 'auxílio' para a empresa para pagamentos de restos de 

campanha eleitoral; QUE GERV ÁSIO BECKER concordou com o pagamento efetu'ando 

pagamento a título de 'retornos' no valor aproximado de R$ 900.000,00 (novecentos mil 

reais); QUE tais pagamentos foram efetuados para VALDISIO VIRIATO a pedido do 

Declarante, sendo posteriormente entregues ao Declarante, referente à execução dos 

contratos administrativos perante a SINFRA; QUE referente à empresa APUÍ 

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (participante do presente programa), cujo sócio

proprietário é LEONIR ROMANO BAGGIO ("PAMPA"), o Declarante se recorda de ter 

conversado com tal pessoa em seu gabinete, tendo O Declarante pedido 'auxílio 'para a 

empresa para pagamentos de restos de campanha eleitoral; QUE LEONIR ROMADO 
, 

BAGGIO concordou com o pagamento, efetuando pagamento a titulo de 'retornos' no 

valor aproximado de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mi.1 reais); QUE tais 

pagamentos foram efetuados para VALDISIO VIRIATO a pedido do Declarante, sendo f( 
n,,5f ~ J, 
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posteriormente entregues ao Declarante, referente à execução dos contratos 

administrativos perante a SINFRA do "MT INTEGRADO" e obras do "PROGRAMA DE 

OBRAS PETROBRÁS"; QUE referente à Construtora SEMEC SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LIDA (integrante do PROGRAMA DE OBRAS DA 

PETROBRÁS), pertencente a HILÁRIO HERTER, o Declarante se recorda que tal pessoa 

sempre' auxiliou' nas campanhas eleitorais na região de Araguaia; QUE o Declarante não 

se recorda se houve outras' ajudas' além da campanha eleitoral ou restos de campanha; 

QUE referente à empresa OK CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LIDA, cujo sócio-propri~tário 

é JOEL KOZO OKUBO, que também participou do programa PETROBRÁS, residente da 

cidade de Alta Floresta/MT, o Declarante se recorda de ter conversado com tal pessoa 

durante a campanha eleitoral; QUE JOEL 'auxiliou' o Declarante na campanha eleitoral 

tanto financeiramente, como também coordenou a campanha do Declarante na região de 

Alta Floresta, não se recordando o Declarante se JOEL KOZO OKUBO 'ajudou' 

financeiramente após a campanha; QUE o Declarante tem conhecimento que JOEL KOZO 

OKUBO fazia esse mesmo trabalho com o Deputado Estadual ROMOALDO na região de 
, 

Alta Floresta, sabendo também o Declarante que a OK CONSTRUTORA E SERVIÇO 

LIDA mantinha perante a SINFRA contrato administrativo referente ao "PROGRAMA 

MT INTEGRADO"; QUE referente à empresa ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LIDA, que 

também participou do programa objeto do caso em tela, o Declarante não se recorda em 

ter tratado qualquer tipo de assunto com o proprietário, não sabendo se VA1.DISIO 

VIRIATO recebeu alguma vantagem de tal empresa; QUE referente à CONSTRl!TORA 

NHAMBIQUARA LIDA que também participou de programa objeto do caso em tela, era 
, 

pertencente à época dos fatos a JOSÉ EDUARDO BOTELHO, atualmente Presidente da 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO; QUE o Declarante sabe 

dizer de que tal empresa efetuou o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) 

corno 'retomo'; QUE referente à empresa DUCTEVICZ INCORPORADORA LIDA, o 

Declarante não se recorda se houve 'retomo'; QUE a CONSTRUTORA CONSTIL 

CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LIDA, pertencente a JOÃO CARLOS SIMONI, o r 
n'·~ ~ ~ 
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Declarante acredita que não tenha pago 'retorno' referente ao PROGRAMA PETROBRAS, 

tendo em vista que ele (JOÃO) contraiu um empréstimo no BANCO RURAL no valor 

aproximado de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) a pedido do Declarante (parte 

utilizado para pagar restos de campanha, parte possivelmente utilizada para pagamento 

do BIC BANCO e outras contas); QUE referente às Construtoras EBC EMPRESA 

BRASILEIRA DE CONSTRUÇOES LTDA e TR PREDICOM TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇAO LTDA, que também tinham obras em tal programa, o Declarante não 

sabe se houve pagamento de vantagem para VALDISIO VIRIATO; QUE o Declarante tem 

ciência de que os 'retornos' recebidos através da SINFRA aqui citados, com a ajuda de 

VALDISIO VIRIATO e SILVIO CEZAR CORREIA ARAUJO, foram utilizados. para 

pagamentos de propinas para os Deputados Estaduais do Estado de Mato Grosso~ bem 

como para outras autoridades, sendo que alguns pagamentos eram efetuados por SILVIO 

CEZAR CORREIA ARAUJO, com conhecimento e participação em alguns casos do ex

Secretário da CASA CIVIL PEDRO JAMIL NADAF; QUE parte desses valores foram 

repassados para VALDIR PIRAN visando pagar um débito que o Declarante assumiu com 

esse (VALDIR PIRAN), sabendo que foi repassado para VALDIR PlRAN de vantagens 

indevidas percebidas das CONSTRUTORAS um valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 

reais) a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), referentes não só ao PROGRAMA 

PETROBRÁS como também a outros desenvolvidos através da SINFRA; QUE o 

Declarante acredita que parte desse valor tenha sido utilizado para pagar o débito 

assumido pelo Declarante perante "}UNIOR MENDONÇA"; QUE o Declarante tem 

conhecimento parte desse valor foi repassado para pagamentos de vantagens para alguns 

CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO" dentre 

outras destinações; QUE o Declarante não tem conhecimento se a empresa GUAXE ou o 

empresário MARCIO AGUIAR DIAS concede empréstimos a terceiros; QUE o Declarante 

sabe dizer que o empresário MARCIO AGUIAR DIAS é ligado a JOSÉ GERALDO RIVA e 

a ROMOALDO JUNIOR, mantendo com estes muitos contatos. Nada mais a declarar, IY 
encerro o presente termo às 17h43min do dia 10/05/2017 e segue assinado por todos,?' 
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inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da 

de 2017) República, m~ícula. 1142, Portaria ~G~F nQ 193, de 07 de março 

\j~N0--- que digitei o presente termo. 

-- c;j c ___ --'" 

Declarante 

f?a~a JU~~ -< 

Advo ado -- AB/DF nº 16.649 
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CONV~NIO ICMS 85, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011 

Publicado no DOU de 05.10.11, pelo Despacho 179/11. 
Ratificação Nacional no DOU de 21.10.11, pelo Ato Declaratório 15/11. 
Alterado pelos Convs. ICMS 110/11, 132/11, 39/12, 93/13, 125/13, 15/14, 85/14. 
Adesão de PE e RS, a partir de 01.12.11, pelo Conv. ICMS 110111. 
Adesão do AC, a partir de 26.04.12, pelo Conv. ICMS 39/12. 
Adesão do ES, PA e RJ, a partir de 16.07.12, pelo Conv. ICMS 69/12. 
Prorrogado, até 30.04.17, pelo Conv. ICMS 101/12. 
Adesão do RO, a partir de 16.08.13, pelo Conv. ICMS 93/13. 
Adesão de MG, a partir de 07.11.13, pelo Conv. ICMS 125/13. 
Prorrogado, até 31.12.17, pelo Conv. ICMS 80/14. 

GAB/PGR 

Fil. 000421 

Adesão do DF, com efeitos a partir da data indicada em ato do Poder Executivo distrital, pelo Conv. ICMS 85/14. 
Exclusão do DF, a partir de 17.10.16, pelo Conv.ICMS 100/16. 
Exclusão de SC, a partir de 01.11.16, pelo Conv. ICMS 108/16. 

• Nova redação dada à ementa pelo Conv. ICMS 110/11, efeitos a partir de 01.12.11 . 

Autoriza os Estados que menciona a conceder crédito outorgado de ICMS destinado a aplicação em investimentos 
.nfraestrutura. 

Redação original, efeitos até 30.11.11. 
Autoriza os Estados do Amapá Maranhão. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina. São Paulo e Sergipe a conceder 

crédito outorgado de ICMS destinado a aplicação em investimentos em infraestrutura. 

O Conselho Nacional de Politica Fazendária· CONFAZ, na 143' reunião ordinária, realizada em Manaus, AM, no dia 30 
de setembro de 2011, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nO 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o 
seguinte 

CONVÊNIO 

Nova redação dada à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 85/14, efeitos a partir da data indicada em ato do 
Poder Executivo distrital. 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Paraiba, Paraná, Pemambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe e 
o Distrito Federal autorizados a conceder crédito outorgado de ICMS destínado exclusivamente a aplicação em 

.nvestimentos em infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada ano, a 5% da parte estadual da 
arrecadação anual do ICMS relativa ao exerci cio imediatamente anterior. 

Redação anterior dada à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 15/14, efeitos a partir de 14.04.14 até a data indicada em ato do 
.r Executivo distrital. 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Amapá, Ceará, Esplrito Santo, Maranhão. Mato Grosso. Minas 
Gerais, Pará, Paraiba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e 
Sergipe autorizados a conceder crédito outorgado de ICMS destinado exclusivamente a aplicação em investimentos em 
infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada ano. a 5% da parte estadual da arrecadação anual do 
ICMS relativa ao exercício imediatamente anterior. 

Redação anterior dada pelo Conv. ICMS 125/13, efeitos de 07.11.13 a 13.04.14. 
Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Amapá, Espírito Santo. Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 

Paraíba, Paraná, Pemambuco. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe 
autorizados a conceder crédito outorgado de ICMS destinado exclusivamente à aplicação em investimentos em 
infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada ano, a 5% da parte estadual da arrecadação anual do 
ICMS relativa ao exerclcio imediatamente anterior. 
Redação anterior dada à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 93/13, efeitos de 16.08.13 a 06.11.13. 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre. Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso. Pará. Paraíba. 
Paraná, Pemambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia. Santa Catarina. São Paulo e Sergipe autorizados a 
conceder crédito outorgado de ICMS destinado exclusivamente a aplicação em investimentos em infraestrutura em seus 
territórios, não podendO exceder, em cada ano, a 5% da parte estadual da arrecadação anual do ICMS relativa ao exercício 
imediatamente anterior. ". 
Redação anterior dada à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 69/12, efeitos de 16.07.12 a 15.08.13. 
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Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Amapá, Espirito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pemambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe autorizados a conceder 
crédito outorgado de ICMS destinado exclusivamente a aplicação em investimentos em infraestrutura em seus territórios, 
não podendo exceder, em cada ano, a 5% da parte estadual da arrecadação anual do ICMS relativa ao exercfcio 
imediatamente anterior. 

Redação anterior dada à cláusula prímeira pelo Conv. ICMS 57/12, sem efeitos. 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Amapá. Maranhão. Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná. Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. São Paulo e Sergipe autorizados a conceder crédito outorgado de ICMS 
destinado exclusivamente a aplicação em investimentos em infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em 
cada ano, a 5% da parte estadual da arrecadação anual do ICMS relativa ao exercicio imediatamente anterior. 

Redação anterior dada à cláusula primeira pelo Conv. ICMS 39/12, efeitos de 26.04.12 a 15.07.12. 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pernarnbllco, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe autorizados a conceder crédito outorgado de ICMS destinado exclusivamente 
a aplicação em investimentos em infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada ano, a 5% da parte 
estadual da arrecadação anual do ICMS relativa ao exercicio imediatamente anterior. 

Redação anterior dada á cláusula primeira pelo Conv, ICMS 132/11, efeitos de 09,01,12 a 25,04,12, 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pemambuco, R.' , 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe autorizados a conceder crédito outorgado de ICMS destina 
exclusivamente a aplicação em investimentos ern infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada ano, a 
5% da parte estadual da arrecadação anual do ICMS relativa ao exerci cio imediatamente anterior, 

Redação anterior dada à cláusula primeira pelo Conv, ICMS 110/11, efeitos de 01,12,11 a 08,01,12, • 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Pemambuco, Rio Grande do '?ui, 
Santa Catarina. São Paulo e Sergipe autorizados a conceder crédito outorgado de ICMS destinado exclusivamente a 
aplicação em investimentos em infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada ano, a 5% da parte 
estadual da arrecadação anual do ICMS relativa ao exercício imediatamente anterior. 
Redação original, efeitos até 30,11,11, 

Cláusula primeira Ficam os Estados do Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e 
Sergipe autorizados a conceder crédito outorgado de ICMS destinado exclusivamente a aplicação em investimentos em 
infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada ano, a 5% da parte estadual da arrecadação anual do 
ICMS relativa ao exerci cio imediatamente anterior, 

Cláusula segunda O beneficio previsto na cláusula primeira: 

I - fica limitado ao valor do investimento realizado; 

11 - dependerá de prévio termo de compromisso firmado com a unidade federada, definindo o investimento e as condições de 
sua realização; -

111 - terá sua fruição condicionada a concessão de regime especial no qual, dentre outras condições, será definido o prazo. 
de vigência e o valor mensal do crédito, e a disciplina legal a ser observada. ' 

Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos a 
partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da ratificação e até 31 de dezembro de 2012, • 
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Normas Brasil Seu portal de normas e legislação brasileira 

Decreto na 1580 DE 28/01/2013 

• 

Norma Estadual - Mato Grosso Publicado no DOE em 28 jan 2013 

Introduz alterações no Regulamento do ICMS e dá outras providências. 

o Governador do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo artigo 66. inciso 111, da Constituição Estadual, e 

Considerando a necessidade de se promoverem ajustes na legislação tributária estadual; 

Decreta: 

Art. 1°, Fica alterada na integra a redação do artigo 21 do Anexo IX do Regulamento do 

.JfMS. aprovado pelo Decreto nO 1 944 de 6 de outubro de 1989, que passa a vigorar com 

_seguinte redação: 

"Ar!. 21, Nos termos do Convênio ICMS 85/2011, exclusivamente para fins de investimento 

em obra de infraestrutura prevista em Termo de Compromisso firmado entre a Secrelaria 

de Estado responsável e a empresa contratada para a sua execução, poderá. nos termos 

deste arligo, ser concedido crédito outorgado equivalenle ao valor do respectivo 

investimento. (cf. inciso I da cláusula segunda combinado com o caput da cláusula primeira 

do Convênio ICMS 85/2011. redação dada pelos Convênios ICMS 57 e 69/2012 - efeitos a 

partir de 16 de julho de 2012) 

§ P O valor tolal do crédito outorgado para inveslimento em cada obra de infraestrutura a 

que se refere o caput, não poderá exceder, em hipótese alguma. ao valor do investimento 

• realizado pela contratada na referida obra . 

• 0 O somatório dos valores de lodos os termos de compromisso firmados não poderá 

exceder a 5% (cinco por cento) da receita da parte estadual do ICMS, na forma 

preconizada na Cláusula Primeira do Convênjo ICMS 85/2011; 

§ 3° A assinatura de qualquer termo de compromisso concedendo crédito outorgado na 

forma deste artigo, sob pena de nulidade para efeitos tributários, será obrigatoriamente 

precedida de consulta à Unidade de Pesquisa Econômica Aplicada ~ UPEAlSARp, da 

Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda. a qual atestará 

a existência de saldo autorizado e controlará a não extrapolação do limite que trata o § 20 

deste artigo. 

§ 4° A fruição do valor do crédito outorgado ocorrerá em parcelas mensais. na forma 

pactuada no termo de compromisso. desde que observadas às seguintes condições: 

httpJlwww.normasbrasil.com.br/normaldecrete>-1580-2013-mt_250643.html 
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Mais Lidas no Mês 

1 - Decreto sInO de 14/07/2009 

2 - Resolucão ONU nO 217~A de 

10/12/1948 

3· Lei n' 2.557 de 13/12/2002 

4 ~ Lei nO 3 201 de 18/04/2006 

5 - Decreto nO 16.038 de 02/05/2002 
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I • o montante do credito apropriado não podera exceder ao somatório do valor das 

medições efetivamente atestadas. somente sendo admitida apropriação depois da primeira 

medição da respectiva obra de infraestrutura: 

11 • o percentual de fruição do crédito outorgado, quando tomado em relação ao valor total 

do investimento na obra, não poderá exceder ao percentual de execução física desta 

mesma obra; 

!li - o valor da parcela do credito apropriada mensalmente não poderá exceder o montante 

obtido pela divisão do valor total do investimento na obra pela quantidade de meses 

previstos para sua execução, admitida a fruição em mês subs8quen!e de valor não fruído 

em meses anteriores, desde que cumprida a condição do inciso 11 deste parágrafo; 

IV - o crédito outorgado será apropriado diretamente em conta gráfica pelo executor da 

obra, o qual poEerá transferi-lo livremente mediante nota fiscal eletrônica que expedir. 

• § 5° A apropriação e a recepção do crédito a que se refere o inciso IV do § 4° deste artigo 

é realizada na escrituração fiscal digital, podendo o destinatário promover uma única nova 

transferência do crédito recebido na forma deste artigo . 

• 

• § 6° Os termos de compromisso, suas alterações, assim como o atestado das medições e 

suas eventuais modificações deverão ser mantidos em arquivo pelo sujeito passivo 

favorecido e pela Secretaria de Estado responsável pela obra de infraestrutura, sendo 

apresentados. sempre que requisitados pelo fisco, na forma da legislação aplicável. 

§ 7° Caberá à Secretaria de Estado responsavel pela obra de infraestrutura o controle da 

execução e a emissão do atestado das medições realizadas. assim como de todas as 

modificações ou alteraçôes que vierem ocorrer nos Instrumentos contratuais. desde seu 

início até a efetiva entrega. 

§ 8° O crédito ~ que se refere este artigo será apropriado, conforme o caso, na 

escrituração fiscal do beneficiário ou do destinatário, podendo ainda ser destinado e 

escriturado pelo fornecedor dos materiais para as obras objeto do termo de compromisso 

de que trata o caput deste artigo, e ser compensado ou transferido para qualquer filial ou 

•

tabelecimento inscrito no cadastro de contribuintes mato-grossenses, inclusive na 

pótese de substituição tributária. 

§ 9° O beneficio previsto neste artigo vigorará até 30 de abril de 2017. (cf. cláusula terceira 

do Convênjo ICMS 85f2011 combinada com a cláusula quinta do Convênio ICMS 101/2012 

~ efeitos a partir de 23 de outubro de 2012)" 

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir 

de então. exceto em relação aos dispositivos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo 

Decreto nO 1 944 de 6 de outubro de 1989. com expressa previsão de termo de início de 

eficácia, hipóteses em que deverão ser respeitadas as datas assinaladas. 

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrario. 

httpJ/www.normasbrasil.com.br/normaldecret~ 1580-2013-mt_ 250643.htrnl 
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'2017-5-1 Decreto n' 1580 DE 28/01/2013 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá - MT, 28 de janeiro de 2013, 1920 da Independência e 1250 

da República. 

SILVAL DA CUNHA BARBOSA 

Governador do Estado 

PEDRO JAMIL NADAF 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

MARCEL SOUZA DE CURSI 

Secretario de Estado de Fazenda 
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'. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
14" PROMOTORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MARCEL SOUZA DE CURSI 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO. 

Missâo 
Defender os principios da administração pública e I 

a ordem rribulária combatendo a improbidade 
administrativa e a sonegação fiscal. 

GAB/PGR 
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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA N° 005/2014 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio da 14" Promotoria de Justiça Criminal da Comarca da 

Capital, cuja Promotora de Justiça, que subscreve, foi designada para coadjuvar com 

as Promotorias do Patrimônio Público da Capital, nos termos da Portaria nO 044/2014-

PGJ, no exercício da DEFESA DA ORDEM TRIBUTÁRIA, e no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Ministério Público da União - Lei 

Complementar n° 75 de 20/05/93, especialmente a norma estabelecida no artigo 6°, 

inciso XX, que autoriza "expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços 
, 

públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens 

cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 

pt:ovidências cabíveis", 

, 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é 

uma "instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. incumbindo

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis" (artigo 127 da CF/88 e artigo 1° e 5°, inciso I da Lei 

Complementar n° 75 de 20/05/93); 

Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/n", 2" Andar, Setor "D", ePA 
Edificio: Procurador de Justiça José Eduardo Faria, CEP: 78049-928, CuiabálMT, Telefone: (65) 3611-0643/0653 

E-maiJ: fisl.:alcha@mp"ft.gol',hr 

Ois ue - Cidadania 0800-647·1700 
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CONSIDERANDO que dentre as atribuições do 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso encontra-se a Defesa da Ordem 

Tributária devendo zelar pela receita pública em especial a RECEITA TRIBUTÁRIA 

para assegurar o atendimento às necessidades da população mato-grossense; 

CONSIDERANDO ser função institucional do 

MINISTÉRIO PÚBLICO, o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos 

princípios da LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, 

PUBLICIDADE e EFICIÊNCIA, e das garantias, condições, direitos, deveres e 

vedações previstos na Constituição Federal e na legislação em geral (artigo. 5°, IV, b, 

da Lei Complementar n. 75 de 20/05/93; e, art. 27, I e lI, da Lei n. 8.625 de 12/02/93); 

CONSIDERANDO a atribuição desta Promotoria de 

Justiça, cUJa missão, por meio do PROGRAMA DE DEFESA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORDEM TRIBUTÁRIA é defender os princípios 

da Administração Pública e Ordem Tributária, combatendo a improbidade 

administrativa e a sonegação fiscal; 

CONSIDERANDO o Convênio ICMS 85/11 e as 

disposições contidas no artigo 21 do Anexo IX do Regulamento de ICMS de Mato 

Grosso - RICMS/MT, introduzido pelo Decreto Estadual nO 1.580 de 28 de janeiro de 

2013, que tratam da concessão de CRÉDITO OUTORGADO para contribuintes que 

realizarem investimentos em obra de infraestrutura no Estado previsto em Termo de 

Compromisso finnado entre a Secretaria de Estado responsável e a empresa contratada 

para a execução (prestadora de serviços); 

CONSIDERANDO o disposto no §8° do artigo 21 do 

Anexo IX do RICMSIMT, a saber: "O crédito a que se refere este artigo será 
I 

apropriado, conforme o caso, na escrituração fiscal do beneficiário ou do destinatário, 

podendo ainda ser destinado e escriturado pelo fornecedor dos materiais para as obras. 

ob.ieto do termo de compromi.uo de flue trata o caput deste artigo. e ser compensado ou. 

transferido para flualfluer filial ou estabelecimento inscrito no cadastro de 

contribuintes mato-grossenses. inclusive na hipótese de substituicão tributária"; 
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CONSIDERANDO que foram firmados Termos de 

Compromisso entre o Estado de Mato Grosso, empresas prestadoras de serviços e 

PETROBRAS, prevendo a TRANSFERtNCIA DE CRÉDITO OUTORGADO à 

PETROBRAS pelo fornecimento de materiais necessários (ex. óleo diesel, óleo de 

xisto, emulsão asfáltica, etc.) à execução de obras no Estado, bem como, "a entrega de 

moedas"; 

CONSIDERANDO as informações apuradas por esta 

Especializada indica a utilização indevida do Convênio CONFAZ-ICMS n° 85/11, bem 

como, do aludido dispositivo nonnativo, alicerçando práticas irregulares envolvendo . 

Secretarias de Estado, empresas prestadoras de serviços e a PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S/A; 

CONSIDERANDO que a irregularidade consiste em 

transformar CRÉDITO OUTORGADO em procedimento esdrúxulo, sem controle 

fiscal, contábil e sem transparência, para proceder ao adimplemento de obras 

contratadas pelo Estado e/ou Associações cujo pagamento é realizado aos executores 

das obras (prestadores de serviços) diretamente pela PETROBRAS, mediante 

depósito em suas contas correntes, sendo certo, que o valor desembolsado pela referida 

empresa é deduzido do recolhimento do ICMS MENSAL realizado a título de 
-

substituta tributária; 

CONSIDERANDO que o CRÉDITO OUTORGADO é 

modalidade de desoneração tributária, pela qual o fisco concede crédito ficto em valor 

superior ao de direito, provocando a redução na arrecadação do ICMS; 

CONSIDERANDO que o crédito fiscal concedido ,e 
I 

utilizado versa sobre uma das modalidades de RENÚNCIA FISCAL previstas na Lei 
, 

Complementar n° 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF; 

CONSIDERANDO que devido às consequências severas 

que impõe à arrecadação do ente federativo, a Lei complementar n° 101/2000 

determina que a concessão de benefícios fiscais, que implique em RENÚNCIA 

FISCAL, deve, necessariamente, estar sempre acompanhada de avaliações do seu 

impacto sobre o orçamento público estadual/finanças estaduais, bem como, de meios 
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CONSIDERANDO que a CONCESSÃO DO CRÉDITO 

FISCAL na forma delineada revela a inobservância das diretrizes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no tocante ao estudo do impacto econômico da renúncia de 

receita provocada, tampouco, dispõe a respeito das medidas compensatórias. 

CONSIDERANDO que até o mês de fevereiro/2014 

inexistia a escrituração fiscal e a TRANSFERÊNCIA DO SUPOSTO CRÉDITO 

ÔUTORGADO as prestadoras de serviços para a PETROBRAS, providência que só 

ocorreu após o início das apurações desta especializada; 

CONSIDERANDO que segundo informações da própria 

PETROBRAS, até a data de 23/01/2014 não havia realizado nenhum fornecimento do 

material asfáltico previsto no anexo II dos referidos Termos de Compromisso, fato que 

seguramente revela que os valores desembolsados tratavam da simples 

"remuneração do Crédito de ICMS TRANSFERIDO"; 

CONSIDERANDO que inexiste controle em relação ao 

limite previsto para usufruir ao CRÉDITO OUTORGADO fixado nos respectivos 

Termos de Compromisso firmados entre o Estado de Mato Grosso e as prestadoras de 

serviços. Registrando que as transferências do CRÉDITO OUTORGADO foram 

realizadas até MARÇO/2014 no valor integral da contraprestação devida pelo serviço 

prestado; 

CONSIDERANDO que foi constatado que a Secretaria de 

Estado de Fazenda - SEFAZ/MT e a Secretaria de Estado de Transporte e 

Pavimentação Urbana - SETPU e ainda, a Secretaria Extraordinária da Copa do 

Mundo - FIFA 2014 - SECOPA (esta em algumas oportunidades), conjuntamente, 

utilizando a chancela do Convênio ICMS n° 85/11, expediram oficios destinados· a 

PETROBRAS S/A, autorizando-a a depositar valores. indicados no oficio. nas 

contas correntes das prestadoras de serviços. bem como. autorizavam a 

compensar este valor a título de CRÉDITO DE ICMS, ressaltando, que os dados 

bancários das construtoras encontram-se indicados nos respectivos expedientes; 
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CONSIDERANDO que com este procedimento oculta-se 

do orçamento/contabilidade pública a entrada de valores provenientes da 

PETROBRAS que foram destinados às prestadoras de serviços, burlando não somente 

os registros da arrecadação tributária, como também, os repasses constitucionais 

devidos, tais como fundos (educação, por ex.), duodécimos, etc; 

CONSIDERANDO que originariamente as prestadoras de 

serviço contratadas pelo Estado e/ou Associações para a execução das obras, firmaram 

instrumento contratual em que não constou referência de que os pagamentos seriam 

realizados pela PETROBRAS S/A, pelo contrário, os contratos revelam que la 

responsabilidade seria do Estado, que as despesas decorrentes dos serviços contratados 

correriam à conta de dotação orçamentária e empenhada de acordo com os créditos 
-

orçamentários; 

CONSIDERANDO que tais pagamentos também são 

excluídos do FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, 

CONTABILIDADE E FINANÇAS DO ESTADO DE MATO GROSSO e, des,ta 

forma, possibilita a burla ao controle das contas a pagar, ante a concessão de 

privilégios no pagamento a determinados prestadores; 

CONSIDERANDO que é imposição legal dar publicidade 

ao dispêndio de recursos públicos, respeitando a transparência orçamentária e, desta 

forma, o procedimento executado pela PETROBRAS, com a anuência de agentes 

públicos, afronta os ditames da Lei n° 4.320/63 - Estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro; 

CONSIDERANDO o princípio da unidade de caIxa, 

previsto no artigo 56 da Lei n° 4.320/64 que disciplina que os entes públicos são 

obrigados a lançar em conta única do Tesouro Estadual, todo o recurso público. 

Exigência que tem a finalidade de garantir a transparência e fiscalização na aplicação 

desse recurso; 

CONSIDERANDO que a prática em tela também foi 

reconhecida como irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso -

TCE!MT, (processo n° 10.455-8/2012 e Acórdão n° 5.822/2013- TP), ao julgar as 
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contas anuais (exercício de 2012) do Tesouro do Estado de Mato Grosso, confonne 

descrito a seguir: "( ... ) determinando à atual gestão do Tesouro do Estado de Mato 

Grosso e ao Governador do Estado, Senhor Si/vai da Cunha Barbosa que: (. .. ) 2) 

arentem-se aos ditames previstos nos artigo.ç 83, 85 e 87 da Lei Federal n° 

4.320/1964 (o .. )" (destacou-se); 

CONSIDERANDO o conteúdo do Relatório de Gestão de 

Contas do Tesouro do Estado de Mato Grosso (analisou a concessão de créditos 

outorgados na forma ora delineada, a partir da constatação da publicação do Decreto n° 1.095 

que acrescentou o artigo 21 ao Anexo IX do RICMS-MT), elaborado pela equipe técnica 

do TCE/MT, no interesse do processo supra, que corrobora com os entendimentos Ora 

apresentados, a saber: "da forma como estão sendo concedidos os créditos, para 

aplicação em investimentos de infraestrutura, os recursos para fazer face às 

despesas com investimentos em infraestrutura não chegam nem a entrar no caixa 

do Estado" (destaque no original); "o Estado está inovando e criando uma "nova" 

forma de financiar suas despesas "; "foi criada uma nova modalidade de pagamento 

de despesas públicas, em que nenhuma dessas operações transitam pelo orçamento 

do Estado"; "ausência de contabilização desses créditos como receitas tributárias". 

Apontou ainda que contraria, no mínimo, três princípios orçamentários: Princípio da 

Universalidade; Princípio do Orcamento Bruto e Princípio da Não Vincnlacão ou 

Não Afetacão das Receitas; 

CONSIDERANDO que o sobredito Relatório do TCEIMT 

também sustenta que o Estado ao conceder créditos para realização de obras de 

infraestrutura, omite receitas e despesas do orçamento. resultando em graves 

prejuízos ao Poder Público. conforme descrito a seguir: a) a União deixa de receber 

a contribuição de I % ao PASEP sobre o valor concedido de créditos; b) O ensino 

estadual e municipal deixa de receber 25% dos créditos concedidos, confonne 

detennina o artigo 212 da Constituição Federal; c) Ações e serviços públicos de saúde 

estadual deixam de receber 12% e os municípios 15% dos créditos concedidos, incisos 

II e III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) Os 

municípios perdem 25% do valor concedido de créditos outorgados, ou seja, todos os 

municípios do Estado estão contribuindo diretamente com as obras de infraestrutura de 

competência do Estado, inciso IV do artigo 158 da CF; e) reduz os limites de gastos 

com pessoal, que por consequência influencia na possibilidade de melhores salários 
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aos servidores das esferas estadual e municipal de todos os poderes, Executivo, 

Legislativo, Judiciário e MP; f) reduz a receita corrente líquida do estado de 

municípios e, por consequência, diminui a capacidade de endividamento, amortização 

do principal da dívida e pagamento de juros e demais encargos; 

CONSIDERANDO que a prática em tela foi totalmente 

rechaçada, conforme apontamentos realizados por equipe técnica de auditores do 

TCEIMT, e nos termos da decisão exarada pelo Tribunal Pleno, aspectos que reforçam 

que os atos ora atacados são manifestamente irregulares, infringindo preceitos 

constitucionais, normas infraconstitucionais, bem como causadores de prejuízo ao 

erário; 

CONSIDERANDO as constatações da auditoria no 

interesse do processo acima mencionado, foi apresentada, pela Secretaria de Controle 

Externo do TCEIMT, Representação Interna registrada sob o nO 13.884-3/2013, diante 

dos indícios de irregularidades na concessão de créditos outorgados de ICMS por meio, 

de Termos de Compromissos, a qual se encontra aguardando julgamento/elaboração de 

voto; 

CONSIDERANDO que por se tratar de recurso público, o 

ordenamento jurídico dispensa tratamento especial e rígido ao manejo de dinheiro 

público, o que obrigatoriamente deve ser observado pelos gestores públicos; 

CONSIDERANDO que os repasses financeiros realizados 

pela PETROBRAS, às referidas prestadoras de serviços, com aval do poder público 

deste estado, desrespeitam a transparência pública, conforme, inclusive, previsto no 

artigo 48-A, incisos I e 11 da LRF, in verbis: "Art. 48-A. Para os fins a que se refere o 

inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer 

pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: (Incluído pela Lei 

Complementar n" 131, de 2009). 
I - quanto á despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da_ 
execucão da despesa. no momento de sua realizacão. com a disponibilizacão mínima dos. 
dados referentes ao nÚmero do correspondente processo. ao bem fàrnecido ou ao servico. 
prestado, à pessoa fisica ou jurídica beneficiária do pagamento e. quando tOr o caso, ao 
procedimento Iicitatório realizqdo; (Incluído pela Lei Complementar n° 131, de 2009). 
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11 - quanto à receita"" o lancqmento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras,. 

inclusive reterente a recursos extraordinàrios. (Incluído pela Lei Complementar n° 131. de 

2009)" (destacou-se). 

CONSIDERANDO que as obras de infraestrutura 

constantes nos ternlOS de compromisso celebrado entre Estado de MT, PETROBRAS 

e prestadoras de serviços, estão inclusas no PROGRAMA MATO GROSSO 

INTEGRADO, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVO, idealizado pelo Governador 

SILVAL BARBOSA com o objetivo de garantir desenvolvimento econômico e social 

para Mato Grosso por meio de interligação asfáltica de todos os municípios mato

grossenses; 

CONSIDERANDO que para a execução desse Programa, 

foi obtido junto ao BNDES/Banco do Brasil SI A", aporte financeiro de R$ 1,5 bilhão 

de reais que será amortizado em 12 (doze) anos, conforme noticiado nos meios de 

telecomunicação" Consulta ao site do BNDES informa a liberação ao Governo 

Estadual de R$ 408"510,52 (quatrocentos e oito milhôes de reais, quinhentos e dez mil 

reais e cinquenta e dois centavos). 

CONSIDERANDO toda a trama articulada, há a 

possibilidade de ocorrer duplicidade de pagamento aos serviços executados, pois 

aparentemente os controles contábeis serão realizados em relação aos valores alocados 

pelo BNDES, visto que os demais valores, liberados via oficio da SEFAZ/SETPUI 

SECOPA, encontram-se alijados dos controles públicos acima referidos; 

CONSIDERANDO que não há previsão legal para essas 

operações financeiras, eis que não previstas no Convênio - ICMS 85/11 e artigo 21 do 

Anexo IX do RlCMS e muito menos na legislação ordinária e constitucional; 

CONSIDERANDO que as prestadoras de serviço 

(empreiteiras) que receberam o CRÉDITO OUTORGADO não são contribuintes de 

fato do ICMS, mas contribuintes de ISSqn, e, portanto, não atendem aos requisitos 

legais para o acúmulo de CRÉDITO DE ICMS, o que revela a total irregularidade na 

OUTORGA de tais créditos pela Administração tributária e, como consequência a 

transferência à PETROBRAS; 
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CONSIDERANDO que a PETROBRAS, sociedade 

anônima de capital aberto, possui como acionista majoritário o governo brasileiro, 

portanto, albergada com recursos públicos que estão sendo utilizados para aquisição de 

CRÉDITOS DE ICMS irregulares; 

CONSIDERANDO que é inadmissível e inaceitável o 

procedimento escuso firmado pelo Estado com particulares e a PETROBRAS eis que 

destituídas de fundamento fáticoflógico/jurídico, atentando contra todas as premissas 

básicas da gestão tributária e de patrimônio público, tais como probidade, 

transparência, publicidade, legalidade, impessoalidade, eficiência; 

CONSIDERANDO que o interesse público deve 

prevalecer sobre o particular, com o fito de garantir a defesa da receita e finanças 

públicas, o que não se observa nas medidas executadas pelo Estado, prestadores de 

serviços e PETROBRAS; 

CONSIDERANDO que serão adotadas providências, por 

esta Promotoria de Justiça, junto a essa Secretaria de Estado de Fazenda de Mato 

Grosso - SEFAZIMT e ao PODER ruDIClÁRIO com o objetivo de glosar os créditos 

transferidos, ante as irregularidades acima mencionadas, buscando estancar o vício 

detectado; 

CONSIDERANDO que o papel desempenhado pelo Poder 

Executivo no caso em comento também afronta os critérios de razoabilidade, 

proporcionalidade e eficiência que devem ser observados pela administração pública, 

bem como, a responsabilidade pela gestão fiscal de incumbência dos agentes políticos, 

que pressupõe planejamento tributário com a finalidade de afastar riscos 

desnecessários, como o prejuízo ao Estado ou arrecadação tributária insatisfatória; 

CONSIDERANDO que a função do gestor público na 

administração tributária deve apontar para a otimização dos resultados de arrecadação 

tributária; 

CONSIDERANDO que o MPE/MT, em 11106/2014, 

e~pediu a NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA de número 004/2014 _. 

9delOl 
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RECOMENDANDO à PETROBRAS S/A, que se ABSTIVESSE DE EFETUAR 

OS PAGAMENTOS AUTORIZADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ÀS 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS (EMPREITEIRAS) E COMO 

CONSEOUÊNCIA FAZER USO DO CRÉDITO DE ICMS (OUTORGADO>, 

com base no artigo 21, §8° do Anexo IX do RICMS e pactuado nos Tennos de 

Compromisso celebrados com o Estado de Mato Grosso; 

Resolve, neste ato, NOTIFICAR V. Ex.·, diante das 

ressalvas acima mencionadas, RECOMENDANDO-LHE que se abstenha de realizar 

os procedimentos irregulares acima detalhados, sob pena de responsabilizacão pela 

n.rática de atos de improbidade administrativa. 

Fixa o prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar do 

recebimento desta, para infonnar se a presente recomendação será acatada, 

Cuiabá, II de junho de 2014. 

Ana Cristina Bardusco Silva 
Promotora de Justiça 

lOdelOI 
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TERMO DE DECLARAÇÃO n~º~2""4 _________ '_· __ -...,.-,, 

No dia 10 de maio de 2017, às 17h44min, na sede da Procurador.ia da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarrnagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, poriador 

do Registro Geral nº. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob .0 nº. 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, nº 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acomparlhado 

por seu advogado DeJio Lins e Silva Junior, inscrito na OABjOF nº 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 24 - "CASO 

PETROBRÁS Il - EXECUÇÃO FISCAL": QUE o Declarante tem ciência que entre os anos 

de 2013 e 2014 a PETROBRAS S/ A respondia a execuções fiscais milionárias perante o 

Estado de Mato Grosso; QUE em razão dessas execuções houve penhora de valores das 

contas bancárias de tal empresa, motivo pejo qual, a PETROBRAS S/A visando o 

desbloqueio de tais valores, efetuou o depósito judicial nas execuções fiscais em pr~dutos 

por ela comercializados, através de materiais betuminosos (utilizados para construir 

asfalto) e óleo diesel totalizando aproximadamente R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco 

milhões de reais); QUE o Declarante se recorda que para operacionalizar o recebimento 

desses materiais a SINFRA (Secretária de Infra Estrutura), através de seu Secretário 
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CINÉSIO NUNES DE OLIVEIRA, ficou responsável como fiel depositário pelos produtos, 

sendo ele também responsável por destinar tais produtos aos municípios do Estado de 

Mato Grosso, bem como ao Programa de Patrulhas Mecanizadas executado no interior do 
, 

Estado de Mato Grosso; QUE o Declarante se recorda que nas proximidades das eleições 

de 2014, o Declarante havia assumido o compromisso com o candidato LUDIO CABRAL 

de apoiá-lo nas eleições de 2014 para o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso; 

QUE diante dos fatos LÚDIO CABRAL procurou CARLOS RAYEL, que era Secretário de 

Comunicação do governo (SECOM) do Declarante, para que RAYEL pudesse ser o 

responsável pelo "marketing" de sua campanha, tendo RAYEL pedido para LÚDIO 
, 

CABRAL o valor aproximado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), oportunidade 

em que LÚDIO procurou o Declarante pedindo auxilio para bancar tais valores; QUE o 

Declarante negou de pronto LUDIO, mas que aceitava marcar uma reunião com a 
I 

coordenação nacional do PT para solicitar tais valores; QUE o Declarante agendou uma 

reunião com o Presidente Nacional do PT visando angariar tais valores, sendo que tal 

reunião aconteceu na cidade de Brasília estando presentes o Presidente Nacional do PT 

(Partido dos Trabalhadores) RUI FALCÃO, EDlNHO SILVA (coordenador financeirb da 

campanha da ex-Presidente DILMA), o Declarante e o candidato LÚDIO CABRAL; QUE 

nessa reunião o PT assumiu o compromisso de auxiliar na campanha de LÚDIO CABRAL 

no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), 

valor necessário para o pagamento do "marketing" e material gráfico; QUE tendo em 

vista o compromisso assumido pelo PT, LÚDIO CABRAL contratou CARLOS RAYEL pelo 
, 

valor aproximado de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), no entanto, RAYEL 

procurou o Declarante, pois estava receoso em não receber pelos serviços prestados, 

dizendo ao Declarante que somente fecharia com LÚDIO se o Declarante avalizasse o 

compromisso, tendo o Declarante concordado; QUE CARLOS RAYEL se afastou do ckrgo 

de Secretário da SECOM para trabalhar na campanha de LÚDIO CABRAL, sendo que 

durante a campanha o PT não honrou o compromisso assumido, tendo efetuado o 

pagamento de um valor em tomo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a R$ 

'I 
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1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), tendo CARLOS RAYEL passado a cobrar 

o Declarante pelo compromisso assumido; QUE visando honrar a promessa feita a LUDIO 

e CARLOS RAYEL, de auxílio na campanha eleitoral, o Declarante conversou com o 

Secretário Adjunto da SINFRA VALDISIO VIRIATO, tendo o Declarante exposto a 

necessidade de levantar valores em tomo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para 

auxiliar na campanha de LÚDIO CABRAL através dos desvios de óleo diesel; QUE 

VALDISIO VIRIATO concordou com o pedido do Declarante; QUE o Declarante proéUrou 
, 

o Sr. CLAUDYSON MARTINS ALVES C'KAKÁ"), proprietário do posto BOM GJMA 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LIDA, que reside no prédio do Declarante e com quem 

tem relação de amizade, oferecendo para CLAUDYSON a quantidade de 2 milhões de 

litros de óleo diesel por um valor um pouco abaixo de mercado, totalizando um valor 

aproximado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), não tendo o Declarante 

informado a origem desse combustível, mas o empresário tinha conhecimento 'que o 

combustível oferecido pelo Declarante não era de sua propriedade; QUE com o valor de 

R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) arrecadados com CLAUDYSON, o Declarante 

repassou o valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para CARLOS 

RAYEL para pagar o "marketing" da campanha de LÚDIO; QUE LÚDIO tem ciência que 

o Declarante repassou tal valor para RAYEL visando pagar o "marketing" da campanha 

de LÚDIO; QUE CARLOS RAYEL pegou tal montante diretamente com CLAUDYSON, 

após autorização do Declarante, sendo que o pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais) a CARLOS RAYEL ocorreu em mais de uma parcela; QUE o Declarante se 

recorda de que nessa época sofreu muita 'pressão' do Deputado Estadual GILMAR 

FABRIS, que estava em campanha para reeleição ao cargo de Deputado Estadual do 

Estado de Mato Grosso, para levantar dinheiro com o Declarante; QUE no intuito de 

'ajudar' GILMAR FABRIS, o Declarante adquiriu uma casa pertencente a GILMAR 

FABRIS, localizada na praia JURERÊ INTERNACIONAL (Florianópolis/SC), sendo que 

essa casa estava em nome do empresário VALDIR PIRAN; QUE a casa foi adquirida pelo 

Declarante de GILMAR FABRIS pelo valor aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 

:3?3 
f() , 
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quinhentos mil reais), dos quais aproximadamente R$ 1.800.000,00 (um milhão e 
, 

oitocentos mil reais) o Declarante pagou através de CLAUDYSON, dos desvios de 

combustível; QUE GILMAR FABRIS pegava tais valores diretamente com CLAUDYSON, 

após autorização do Declarante; QUE o Declarante tem conhecimento que GllJMAR 

FABRIS pegou tal montante com CLAUDYSON em mais de uma oportunidade; QUE a 

diferença que ficou na posse de 'KAKÁ', ou seja, o montante aproximado de R$ 

1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), foi repassada por KAKÁ ao Declarante e a 

SILVIO CÉSAR ARAÚJO; QUE o Declarante acredita que tenha sido em dinheiro em 

espécie; QUE o Declarante tomou conhecimento que dentro do programa de óleo ,diesel 

cerca de 15 (quinze) deputados estaduais em campanha do ano de 2014 foram 'auxiliados' 

pelo Declarante; QUE o Declarante sabe dizer que esses deputados em campanha 

recebiam em dinheiro em espécie e que quem possuía o controle dos nomes dos 

deputados que efetivamente receberam era VALDISIO VIRIATO, responsável por gerir o 

repasse desses auxílio aos deputados; QUE o Declarante esclarece que VALDISIO 

VIRIATO era quem tinha controle dos Deputados que receberam e como receberam; QUE 

PEDRO NADAF, em algumas oportunidades, foi o responsável por repassar a VALDISIO 

VIARIATO o quanto cada Deputado deveria receber e se a vantagem seria em espécie ou 

em óleo diesel; QUE sobre tais desvios de combustível oriundos das execuções fiscais da 

PETROBRÁS, O Declarante entregou 300 mil litros para o então candidato ao Governo do 

Estado JOSÉ RIVA sendo que a pessoa responsável em executar tal entrega, por 

determinação do Declarante, foi VALDISIO VIRIATO; QUE o Declarante tem 

conhecimento que outros candidatos (deputados estaduais em campanha citados acima) 

das eleições de 2014 também foram beneficiados através de tais desvios, sendo que 

VALDISIO VIRIATO teve a coordenação dos fatos; QUE também teve um programa de 

distribuição de óleo diesel, por meio de doação, a todos os municípios de Mato Grosso; 

QUE esse programa tinha como finalidade ajudar os municípios recuperar as estradas 

vicinais e rodoviais estaduais por meio da utilização do próprio maquinário; QUE a 

Secretaria responsável pela gestão e coordenação do programa era a SINFRA, na pessoa 

~4 
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do Secretário-Adjunto ALAOR; QUE as destinações aos municípios se dava por meio da 

celebração de convênios; QUE o material betuminoso, também, era distribuído por meio 

de convênios celebrados com os Municípios. Nada mais a declarar, encerro o presente 

termo às 18h15min do dia 10/05/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, 

Vanessa Cristhina Marconi Zaga Ribeiro Scarmagnani (Procuradora da República, 

matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março 

_~3,i:~2bffi!.a.:~~UfoJrfL-~:::::::=======<1q[tlalee"d±1:igitei o presente termo . 

Delio Lins e Silva Junior 
Advogado - OAB/DF nº 16.649 

~~~A1.; de~' 
ed eral - mal. 19.383 

~e O]jV~ir Omote 
Agente de Polícia Federal - mal. 18.659 
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'-_ ______ . TERMO DE DECLARAÇAc::N O.:::.::Í1::.·""25=-'_· _" __ ··_'_'"_' .. ·" __ · ..... d 
No dia 10 de maio de 2017, às 18h16min, na sede da Procuradoria da República em Mato 

Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristhina Marconi Zago 

Ribeiro Scarmagnani (Portaria PGR/MPF nº 193, de 07 de março de 2017), compareceu o 

Sr. SILVAL DA CUNHA BARBOSA, brasileiro, casado, empresário, ex-Governador do 

Estado de Mato Grosso (gestão 2011/2014), nascido em 26/04/1961, natural de 

Borrazópolis/PR, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador 

do Registro Geral nO. 2020025 SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nO. 

335.903.119-91, grau de instrução Superior Completo, residente na Avenida Brasília, 'nO 

235, apto 1901, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP 78045-020, acompanhado 

por seu advogado Delio Lins e Silva Junior, inscrito na OAB(DF nº 16.649, no interesse e 

com fundamento na Notícia de Fato nO 1.00.000.010999/2016-15, em trâmite perante a 

Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao Anexo 2~ -

"VANTAGENS PAGAS PELAS EMPRESAS ATACADISTAS EM TROCA DE BENEFÍCIO 

FISCAL (ESTIMATIVA SEGMENTADA)": QUE o Declarante tem ciência de que o 

Presidente do Sindicato do Comércio Atacadista Distribuidor do Estado de Mato Grosso 

(SINCAD), por meio de arrecadação de recursos de empresas do segmento, sempre 

contribuía nas campanhas eleitorais; QUE as contribuições nas campanhas eleitorais 

aconteciam tanto no caixa oficial, como também no chamado "caixa 02"; QUE além das 

campanhas eleitorais, o Presidente do sindicato (SINCAD) também pagava 'retorno' 

anualmente, tendo em contrapartida a fixação do regime de estimativa tributária realizada 

todo início de ano; QUE o Declarante tem conhecimento que tais pagamentos se iniciaram 

no ano de 2008, no governo BLAIRO MAGGI; QUE no período de 2008 a 2010, a pessoa 

do governo responsável pelas negociações e respectivos recebimentos de 'retorno' era o 

::cr'::::n:~ :::e:::~::R 2:~~::, ~~:O E:E2:~E ::~E~Ntr:::~o~::~~~:~ ~ 
proprietário do "ATACADO MENDONÇA"; QUE o Declarante tem conhecimento que era (/ 

pago de 'retorno' o valor anual de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhõeS de 
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J 
reais), sendo que FERNANDO MENDONÇA fazia os pagamentos através de cheques e 

dinheiro; QUE o Declarante tomou conhecimento de tais informações através de EDER 

DE MORAES; QUE a partir do ano de 2012 até 2014, a pessoa responsável pelos 

recebimentos dos 'retornos' no goven;o foi o Secretário da Casa Civil PEDRO NADAF, 

sendo os pagamentos do 'retorno' no valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais) por ano; QUE nesse período a pessoa responsável pelos pagamentos do 'retorno' 

era SÉRGIO JOSÉ GOMES, sendo os pagamentos malizados em cheque e dinheiro; QUE 
, 

esses valores recebidos de 'retomo' eram utilizados para pagamentos de campanhas 

eleitorais ou para pagamento das dívidas do governo, sabendo que PEDRO NADA F 

ficava para si com um percentual de 10% a 15% do valor do 'retomo'. Nada mais a 

declarar, encerro 'o presente termo às 18h22min do dia 10/05/2017 e segue assinado por 

todos, inclusive por mim, Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani 

da República, matrícula 1142, Portaria PGR/MPF nO 193, de 07 de março de . 
2017) _~0.,,"ºTI!ffi~dLU,'ill&~======";'=..q;' ue igitei o presente termo. 

Delio Lins e Silva Junior 
Advogado - OAB/DF nº 16.649 

2 
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Número/Complemento Assinatura Publicação Pág. 0.0. Início da Vigência Início dos Efeitos 
9855/2012 26-12-2012 26-12-2012 3 01/01/2013 *01/01/2013 

Ementa: 

Assunto: 

Alterou/Revogou: 
Alterado por/Revogado 
por: 

Observações: 

Nota Explicativa: 

Dispõe sobre a carga tributária final do ICMS nas operações que 
específica e dá outras providências. 
Carga Tributária 
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial - FUNDEIC 
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 
Benefícios Fiscais 

11- Alterada pela Lei 10.173/2014 
:d - Alterada pela Lei 10.207/2014, declarada, porém, inconstitucional, 
com efeitos retroativos à data de sua publicação 

• 
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os 
textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais." 

Texto: 
LEI N° 9.855, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012 . 

• 
Autor: Poder Executivo 
· Consolidada até a Lei 10.207/2014. 
· Procedimento para enquadramento e usufruto de benefício fiscal: Decreto 1.673/2013. 
· Vide art. 70 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS. 
· Vide Resoluções CEDEM 008/13, 021/13, 027/13, 062/13, 005/14, 026/14, 030/14, 042/14, 069/14. 
024/15, 085/16, 098/16, 111/16, 233/17, 245/17 
· Vide Portaria 055/13. 

Dispõe sobre a carga tributária final do ICMS nas operações que 
específica e dá outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que 
dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a 

• seguinte lei: 

Art. 1° Nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por 
contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e 

•
molhados em geral, enquadrados nos códigos da Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE 4639-7/001,4646-0/01,4646-0/02 e 4691-5/00,4633-8/01,4649-
4/08,4686-9/02, a base de cálculo do ICMS devido nas operações subsequentes a 
ocorrerem fica reduzida de forma que a carga tributária final corresponda a 8,10% (oito 
inteiros e dez centésimos por cento) do valor total da Nota Fiscal que acobertar a 
respectiva aquisição. 

Parágrafo único A redução de que trata o caput deste artigo não se aplica a bebidas 
alcoólicas. (Acrescentado pela Lei 10.173/14) 

Pará€lFélfo únieo 1\ reelução elo EjUO tFélta a e8pl:Jt elosto arti€lo não so aflliea a bobiela 
aleoóliea Ejue eonstar Ela lista Ele flroços mínimas oditaEla pola Soeretarias l\eljuRla Ela 
Roeoita públiea. (Nova redação dada pela Lei 10.207/14, que, no entanto, foi declarada Inconstitucional, com 
efeitos retroativos li data de sua publicação) 
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Art. 2° A redução de que trata o Art. 1 ° aplica-se exclusivamente aos contribu nt~s 
enquadrados na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE relacionad1~ 
no Art. 1 0, mais precisamente atacadistas e distribuidores de produtos alimentícios e 
mercadorias em geral com domicílio fiscal no Estado de Mato Grosso. 

§ 1 ° Considera-se atacadista e distribuidor todo aquele que exerce atividade econômica 
intermediária entre o industrial e o varejista, que se concretiza no estabelecimento 
comercial e na efetiva logística de armazenamento, transporte e distribuição comercial 
dos produtos industrializados, através de equipes de vendas externas para varejistas 
contribuintes do ICMS. 

§ 2° Para a fruição do benefício, os contribuintes que se enquadrarem nas hipóteses do 
Art. 1° terão o respectivo protocolo de intenções firmado junto à Secretaria de Estado de 
Indústria e Comércio Minas e Energia, apreciado em sessão na qual será obrigatória a 
presença de entidade representativa da classe do setor Atacadista, na qual terá voto e 

• 
voz, visando apreciar se há o efetivo preenchimento dos pressupostos do §1°, mediante 
deliberação do conselho a que se refere o Parágrafo único do Art. 8°, da Lei nO 7958, de 
25 de setembro de 2003. 

§ 3° A redução de que trata o caput somente poderá ser usufruída pelo contribuinte . 
• enquadrado que mantiver escrituração fiscal digital nos termos do Sistema Público Digital 

- SPED e estiver regular perante a Secretaria de Estado de Fazenda. 

§ 4° O não atendimento dos §§ 1 ° e 2° não dará direito ao gozo ao benefício desta lei, 
submetendo o contribuinte ao regime e forma de apuração e recolhimento previstos no 
regulamento do ICMS. 

§ 5° As empresas com direito ao gozo do benefício desta lei serão cadastradas como 
substituto tributário do ICMS nas operações e prestações interestaduais, excetuadas 
aquelas envolvendo cigarros. 

§ 6° Ficam obrigadas as empresas enquadradas no objeto desta lei ao recolhimento de 
.0,30% (trinta centésimos percentuais) do valor total das operações de entradas de 

mercadorias para revenda, a título do Fundo de Combate à Pobreza, excluindo-se a elas 
a obrigatoriedade do recolhimento nos moldes da Lei Complementar nO 460, de 26 de 
dezembro de 2011. 

• § 7° Os contribuintes enquadrados nas atividades econômicas arroladas no caput, que no 
decorrer de 2012 tiveram a tributação pelo regime de Estimativa Segmentada, ficam 
automaticamente credenciados como beneficiários da redução de que trata o caput a 
partir do ano de 2013, desde que manifestem formalmente sua adesão ao programa de 
benefícios e celebrem o respectivo protocolo de intenções junto à Secretaria de Indústria 
e Comércio, Minas e Energia, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis da publicação desta lei. 

Art. 3° Perderá o benefício fiscal as empresas que cometerem atos de evasão fiscal na 
tentativa de não pagar o imposto, bem como no cometimento de atos de simulação ou 
fraude a fim de diminuir o montante devido ao fisco, sem exclusão das demais nas 
seguintes hipóteses: 
I - omissão, prestação falsa ou irregular de informação fiscal; 
11 - aplicação de descontos abusivos; 
111 - a verificação de subfaturamento na operação; 
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IV - documentos inidôneos; 

• · 
V - inadimplência superior a 30 (trinta) dias de débitos para com o fisco estadu 'GAB I PG1R 

Parágrafo único. Não será concedido benefício fiscal objeto desta lei: FII. O O 8 4 4 ~ 
I - nas operações de aquisições interestaduais de circulação de mercadorias 
industrializadas em Estado diverso da origem (Indústria ou Fabricante), exclui o . -
distribuidor Nacional de Produtos Importados relativamente à primeira operação; 
11 - nas operações de aquisições interestaduais sobre transferências entre contribuintes 
pertencentes ao mesmo grupo econômico; 
111 - sobre as operações de aquisições interestaduais que tiverem nas suas saídas 
internas de mercadorias concentração de vendas predominantemente a contribuintes 
pertencentes ao rnesmo grupo econômico, coligado e ou controlado; 
IV emflresa som l=IistõriGo inferior a 12 (doz:e) meses de movimentação som oflerações 
realiz:adas somo atasadista 01:1 distriel:lidor de'.'idamente inSGFite neste Estado. (Acrescentado 

pela Lei 10.207/14, que, no entanto, foi declarada inconstitucional, com efeitos retroativos à data de sua publicação) 

Art. 4° Para fins de obtenção da carga tributária final estabelecida no caput, o imposto 
devido nas operações subsequentes será calculado mediante a observância dos 
seguintes procedimentos: 

• I - ao valor total da Nota Fiscal que acobertar a aquisição interestadual será acrescido o 
valor da margem de lucro correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do total; 
11 - o imposto corresponderá ao valor que resultar da aplicação do percentual de 6% (seis 

• inteiros por cento) sobre o montante apurado na forma do inciso anterior. 

Art. 5° Observado o § 2° do Art. 2°, os contribuintes enquadrados deverão recolher, 
descontado do valor do ICMS, a título do Fundo de Desenvolvimento Industrial e 
Comercial - FUNDEIC, o correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos percentuais) 
do valor de ICMS mensal apurado sobre as operações de mercadorias, objeto do Art. 1 ° 
desta lei. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor em 1 ° de janeiro de 2013, revogadas as disposições em 
contrário. 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de dezembro de 2012,191° da Independência e 124° 
• da República. 
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