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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

N° do Edital: Concorrência n.º 09/2021 

 

N° do expediente: 1.592/2021 

  

Unidade Administrativa encarregada de licitar: SEMAD – CPL 

 

Órgãos interessados na licitação: SEMAD e SEMPLA 

 

Objeto: Concessão de espaço público para fins de exploração exclusiva dos serviços de 

arrendamento, de área do Aeroporto Municipal, para plantio de lavoura.  

 

Tipo: MAIOR OFERTA 
 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA, Estado do Rio 

Grande do Sul, Sr. Sidney Luiz Brondani, no uso de suas atribuições legais e de conformidade 

com a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, Convênio n.º 063/2014 e a Lei Municipal n.º 6.319, de 28 de setembro de 2021, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que às 10 horas, do dia 23 de novembro de 

2021, na sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento, na 

Rua Venâncio Aires, nº 2438, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações – CPL, designada 

pela Portaria n.° 378, de 29 de março de 2021, com a finalidade de receber os envelopes de 

documentação e propostas das PESSOAS FÍSICAS ou PESSOAS JURÍDICAS interessadas na 

concessão de espaço público para fins de exploração exclusiva dos serviços de arrendamento, de 

área do Aeroporto do Município de São Luiz Gonzaga – RS, para plantio de lavoura, de forma 

onerosa. 

 

1. OBJETO 

1.1 Constitui objeto da presente licitação a concessão de espaço público para fins de exploração 

exclusiva dos serviços de arrendamento, de área no entorno do Aeroporto do Município de São 

Luiz Gonzaga – RS, para plantio de lavoura, de forma onerosa, com área total de 328.497,71 m
2
 

(32,85 hectares) conforme ANEXO I – Termo de Referência e ANEXO II – Planta de 

localização. 

 

2. CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

2.1 Poderão participar as pessoas físicas e jurídicas que apresentarem os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos neste edital. 

 

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS 

Os documentos necessários à habilitação e as propostas serão recebidas pela 

Comissão de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em 02 (dois) envelopes 

distintos, fechados e identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a 

seguinte inscrição: 
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AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA – RS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 09/2021 

ENVELOPE N.º 01 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (Razão Social completa da empresa/pessoa física) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA – RS 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 09/2021 

ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA 

PROPONENTE (Razão Social completa da empresa/pessoa física) 

 

3.1 Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 01: 

 

3.1.1 PARA PESSOAS JURÍDICAS: 

 

3.1.1.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, podendo ser utilizado o modelo constante 

no ANEXO III – Pessoa Jurídica; 

 

3.1.1.2 Declaração de que não está impedida de licitar e contratar com a administração pública, 

assinada por sócios com poderes de gerência ou procurador, podendo ser utilizado o modelo 

constante no ANEXO IV – Pessoa Jurídica. 

 

3.1.1.3 HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

3.1.1.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 

3.1.1.4.1 As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter data de expedição 

não superior a 90 dias. 
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3.1.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a 

apresentação do documento. 

 

3.1.1.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 a) Declaração, fornecida por Cooperativa ou Sindicato da Categoria, comprovando 

que a licitante já cultivou e colheu o produto que pretende plantar, declaração esta, acompanhada 

de Nota Fiscal de venda daquele produto; 

 b) Declaração que possui/possuirá Engenheiro agrônomo contratado para acompanhar 

os serviços. 

c) Declaração de que através de visita ao local foram obtidas todas as informações 

julgadas necessárias para a elaboração da proposta. 

 

3.1.1.7 Os documentos constantes dos itens 3.1.1.1 a 3.1.1.6 poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município, ou publicação em 

órgão de imprensa oficial. Os documentos emitidos em meio eletrônico, com o uso de 

certificação digital, serão tidos como originais, estando sua validade condicionada a verificação 

de autenticidade pela Administração; 

 

3.1.1.8 Se o proponente se fizer representar, deverá juntar procuração ou carta de 

credenciamento, outorgando poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes 

da presente licitação. 

 

3.1.2 PARA PESSOAS FÍSICAS 
 

3.1.2.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358-02, podendo ser utilizado o modelo constante 

no ANEXO III – Pessoa Física; 

 

3.1.2.2 Declaração de que não está impedida de licitar e contratar com a administração pública, 

assinada por sócios com poderes de gerência ou procurador, podendo ser utilizado o modelo 

constante no ANEXO IV – Pessoa Física. 

 

3.1.2.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) carteira de identidade; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

c) prova de inscrição junto ao INSS; 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943. 

 

3.1.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão Negativa de execução Patrimonial, expedida no domicilio da pessoa 

física. 
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3.1.2.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Declaração, fornecida por Cooperativa ou Sindicato da Categoria, comprovando 

que a licitante já cultivou e colheu o produto que pretende plantar, declaração esta, acompanhada 

de Nota Fiscal de venda daquele produto; 

b) Declaração que possui/possuirá Engenheiro agrônomo contratado para 

acompanhar os serviços. 

c) Declaração de que através de visita ao local foram obtidas todas as informações 

julgadas necessárias para a elaboração da proposta. 

 

3.1.2.6 Os documentos constantes dos itens 3.1.2.1 a 3.1.2.5 poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município. 

 

3.2 O envelope nº 02 deverá conter: 

 

a) proposta financeira, rubricadas em todas as páginas e assinada na última, pelo 

representante legal da empresa/pessoa física, mencionando o preço ofertado, anual, para a 

remuneração da concessão, podendo ser utilizado o modelo constante no ANEXO V; 

    a1) o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada 

para a entrega dos envelopes; 

a2) quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

b) O valor mínimo a ser apresentado será de R$ 66.781,42 (sessenta e seis mil, 

setecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), obtido através de cálculo 

previamente estipulado no ANEXO I – Termo de Referência, item 5. CÁLCULO DO 

ARRENDO E PREÇO. 

 

4. DO JULGAMENTO 

4.1 Esta licitação é do tipo maior oferta e o julgamento será realizado pela Comissão Julgadora, 

levando em consideração o maior preço ofertado, anual, para a remuneração da concessão; 

4.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 

seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93; 

4.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate o 

sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes; 

4.4 Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do imóvel concedido, bem 

com os tributos municipais, estaduais e federais incidentes, correrão por conta do concessionário. 

 

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

5.1 A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, 

seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso 

interposto. 

5.2 O desempate será realizado por meio de sorteio, em ato público, para o qual todos os 

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

6.  CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 
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6.1 Somente serão aceitas as propostas cuja oferta seja igual ou superior ao valor de R$ 

66.781,42 (sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos); 

6.2 Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 

edital. 

 

7. RECURSOS 

7.1 Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, 

alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93. 

 

8. DOS PRAZOS 
8.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará 

o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

penalidades previstas no item 9 deste edital; 

8.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo; 

8.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação; 

8.4 Após a assinatura do contrato o arrendatário(a) deverá apresentar no prazo de 10 (dez) 

dias, como condição para ordem de início, os seguintes documentos: 

  a) Prova de inscrição ou registro do licitante ou contratado por ele, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que comprove atividade 

relacionada com o objeto; 

b) Apresentar um ou mais atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA 

da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 

Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 

comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 

para empresas privadas (não sendo a própria licitante), o seguinte serviço com a respectiva 

quantidade mínima: Execução de plantio (mínimo de 16,43 hectares). 

c) A Pessoa Jurídica ou Física contratada, responsável pelo uso da área 

agricultável, deverá apresentar um Plano de Safra (conforme item 2.3.1 do Termo de 

Referência) que será dirigido e fiscalizado pela secretaria Municipal de Agricultura e pelo 

fiscal do contrato, com o objetivo de demonstrar a forma e o tipo de cultura que será 

empregada, além do manejo e a recuperação da área, visando a preservação ambiental e 

observando as práticas adequadas de uso, manejo e conservação do solo. 

8.5 O prazo para concessão é de 05 (cinco) anos, a contar da assinatura do contrato de concessão; 

8.6 O prazo contratual só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, devidamente 

autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente; 

8.7 É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha 

débitos com o Município de São Luiz Gonzaga. 

 

9. PENALIDADES 
9.1 A inexecução total ou parcial do contrato, que implicar na rescisão do contrato, sujeitará o 

inadimplente ao pagamento de multa correspondente à 10% do valor da contratação; 
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9.2 No caso de inadimplemento pela concessionária, a multa será cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

2 (dois) anos. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1 O pagamento da remuneração da concessão deverá ser efetuado anualmente de forma 

antecipada até o quinto dia útil do mês posterior a assinatura do contrato diretamente na 

tesouraria do Município, ou, através de depósito/transferência, no mesmo prazo, na seguinte 

Conta Corrente: BERGS Conta Movimento, Agência 0412, Conta 04.002139.02, CNPJ 

37.613.022/0001-05 – Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga. 
10.2 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA e 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, sem prejuízo da multa e demais penalidades 

previstas no item 9. 

 

11. REAJUSTE DO VALOR DA CONCESSÃO 

11.1 O valor da remuneração da concessão será reajustado, a cada 12 meses a contar da data da 

assinatura, tendo como indexador o IPCA, conforme Decreto Municipal n.º 5.919/2021.  

11.2 Nos casos em que o valor do indexador for maior ou menor que os valores usualmente 

utilizados neste tipo de Concessão (valor da saca de soja), deverá ser mantida a relação 

inicialmente proposta no termo de referência no Item 5. Cálculo do Arrendo e Preço, conforme 

prevê o art.92, § 2º, da Lei nº 4.504 de 30 de Novembro de 1964 (Estatuto da Terra). 

 

12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

12.1 A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, observando-se 

as seguintes normas: 

  a) o pedido de impugnação ao edital poderá ser feito por qualquer cidadão, devendo 

ser protocolizado até 5 (cinco) dias úteis antes da data marcada para o recebimento dos 

envelopes; 

  b) os licitantes poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil antecedente a data 

marcada para o recebimento dos envelopes; 

   c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Comissão de Licitação no 

Setor Licitações e Contratos Administrativos, durante o horário de expediente, das 08hs às 

11:30hs e das 13:30hs às 15:30hs, bem como por CORREIO, transportadora ou via e-mail 

licitação@saoluizgonzaga.rs.gov.br, sem prejuízo do protocolo do original obedecidos os prazos 

das alíneas “a” e “b”; 

 d) não serão recebidos como impugnação ao edital os requerimentos apresentados fora 

do prazo ou por qualquer outro meio além do previsto na alínea anterior. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

13.1 Efetuar o pagamento nos prazos estipulados neste Edital e de acordo com o plantio de 

Safra. 

13.2 O pagamento à CONCEDENTE será efetuado anualmente no início da vigência do 

contrato de forma antecipada, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios dos 

recolhimentos das contribuições sociais, bem como do reajuste dos índices de preços do 

mercado atual conforme item 11. 
13.3 O(a) arrendatário (a) não poderá ceder a área à terceiro. 

13.4 O(a) arrendatário (a) se compromete a fazer uso das terra dentro das técnicas recomendadas 

mailto:licita��o@saoluizgonzaga.rs.gov.br
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e executar o manejo somente na área agricultável. 

13.5 O(a) arrendatário (a) deverá fazer o manejo dentro das técnicas conservacionistas de solo. 

13.6 O(a) arrendatário (a) deverá permitir a fiscalização da Prefeitura, a qualquer momento, em 

especial no uso de insumos modernos e agrotóxicos. 

13.7 Fornecer aos funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequados à 

execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigente. 

13.8 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 

empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas 

resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação. 

13.9 Custear as despesas com salários, encargos, seguros, transporte, alojamento, alimen tação do 

pessoal, impostos e outros que porventura venha a ser criada e exigidas por Lei durante a 

execução dos serviços. 

13.10 O(a) arrendatário(a) deverá cumprir a Legislação Ambiental, sendo este(a) o único(a) e 

exclusivo(a) responsável por qualquer crime ambiental que possa ser cometido durante a 

execução do objeto da licitação, isentado o Município de São Luiz Gonzaga de 

corresponsabilidade. 

 

14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

14.1 A Secretaria Municipal de Agricultura através do servidor Daniel Scherer Hilbig 

(responsável pela parte técnica do plantio), a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

através do servidor Luiz Carlos Karnikowski de Oliveira (responsável pela parte técnica da 

execução contratual) e a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento através do 

servidor André Belchor de Matos (responsável pela parte administrativa da execução contratual), 

serão responsáveis pela requisição do objeto e fiscalização do consumo observando as exigências 

referidas no presente instrumento. 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 

seus incisos e parágrafos da Lei nº 8.666/1993; 

15.2 Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 

quaisquer outros documentos; 

15.3 Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos, 

assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 

3.1.1.8 desse edital e os membros da Comissão Julgadora; 

15.3.1 Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de recurso 

próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira (art. 109, 

inciso I, a e b, da Lei nº 8.666/1993); 

15.4 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitação, não serão admitidos à 

licitação os participantes retardatários; 

15.5 A autoridade CONCEDENTE poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 

terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei n.º 8.666/93. 

15.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

 ANEXO I – Termo de Referência;  

 ANEXO II – Escritura da Área e Plantas de Localização;  

 ANEXO III – Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7º da CF; 
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 ANEXO IV – Declaração de Idoneidade;  

 ANEXO V – Modelo de Proposta; 

 ANEXO VI – Minuta do Contrato. 

15.7 Informações serão prestadas aos interessados no horário 08hs às 11:30hs e das 13:30hs às 

15:30hs, na Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga, na Secretaria Municipal de 

Administração e Desenvolvimento, Setor de Licitações e Contratos Administrativos, na Rua 

Venâncio Aires, nº 2438, Centro, CEP 97.000-000, pelo fone (55) 3352-9316 ou pelo e-mail 

licitação@saoluizgonzaga.rs.gov.br. 

15.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o 

Foro da Comarca de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, São Luiz Gonzaga, RS, 21 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

SIDNEY LUIZ BRONDANI 

Prefeito Municipal 
 

 

De acordo com o cronograma de pagamentos. 

 

 

Pedro Roberto Heck 

Secretário Municipal da Fazenda  

 

O presente edital está conforme o disposto da Lei 

n.º 8.666/93 e alterações posteriores. É o parecer. 

 

 

Junaro Rambo Figueiredo 

Assessor Jurídico do Executivo Municipal 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Concessão de espaço público para 

fins de exploração exclusiva dos serviços de 

arrendamento, de área do Aeroporto Municipal, 

para plantio de lavoura.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

   O presente documento estabelece diretrizes para orientar a execução dos serviços de 

plantio da área agricultável localizado dentro da área do aeroporto sob jurisdição do município 

de São Luiz Gonzaga, conforme locação apresentada. 

 

 

1. DO OBJETO E LOCALIZAÇÃO 

1.1 Objeto 

Constitui o presente objeto a concessão de espaço público para fins de exploração exclusiva dos 

serviços de arrendamento, de área no entorno do Aeroporto do Município de São Luiz Gonzaga 

– RS, para plantio de lavoura, de forma onerosa, com área total de 328.497,71 m
2
 (32,85 

hectares). 

1.2 Localização 

A localização da área é conforme o descrito na escritura e as dimensões da área cultivável é a 

determinada na planta de situação e localização encontradas no ANEXO II – Escritura da área e 

Plantas de localização. 

1.3 Do solo 

1.3.1 Os solos acima especificados serão entregues pelo município no estado em que se 

encontram, sendo de responsabilidade do(a) licitante vencedor(a) a preparação do mesmo, com 

seus equipa mentos, transporte e aplicação de insumos e todas as demais atividades correlatas 

necessárias a implantação de sua cultura. 

1.3.2 O(a) arrendatário(a) se compromete a fazer uso da terra dentro das técnicas recomen dadas 

e executar o manejo somente na área agricultável. 

1.3.3 O(a) arrendatário(a) deverá fazer o manejo da terra dentro das técnicas conservacionis tas 

de solo. 

1.4 Da terceirização 

O arrendatário(a) não poderá ceder a área à terceiros. 

 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 NORMAS TÉCNICAS E DISPOSIÇÕES PARTICULARES 

   Para execução dos serviços a contratada observará todas as normas vigentes da 

secretaria da agricultura e as normativas vigentes da ANAC, bem como atender a legislação dos 

órgãos públicos e, especialmente, as disposições particulares estabelecidas neste Termo de 

Referência, além das instruções que venha a receber da fiscalização. 

 

2.1.1 Pessoal 
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A Pessoa Jurídica ou Física contratada deverá empregar funcionários devidamente treinados e 

habilitados para a realização dos trabalhos contratados, os quais serão supervisionados por 

técnico devidamente habilitado. A supervisão do referido técnico será verificada mediante 

constatação da sua rubrica diária no “Livro de Ocorrência”, com folhas numeradas e 

seqüenciadas, que deverá ser aberto pela Fiscalização da Secretaria Municipal do Planejamento e 

Gestão e pelo supervisor da Contratada. 

 

2.1.2 Qualificação Técnica e Atribuições 

 - Engenheiro Agronomo para acompanhar os serviços; 

 Função:  

 - Acompanhar todas as atividades relativas a execução do Plano de Safra (Item 2.3.1 

deste Termo de Referência) e é o encarregado das observações, registros e relatórios de todas as 

informações do plantio das culturas e do controle de pragas. 

 

2.1.3 Qualificação técnica profissional a ser comprovada pela Pessoa Jurídica ou Física 

vencedora do certame 

2.1.3.1 Prova de inscrição ou registro do licitante ou contratado por ele, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que comprove atividade relacionada com o 

objeto; 

2.1.3.2 Apresentar um ou mais atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região onde 

os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha 

executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas (não sendo a própria 

licitante), o seguinte serviço com a respectiva quantidade mínima: 

 - Execução de plantio (mínimo de 16,43 hectares). 

2.1.3.3 Declaração de que através de visita ao local foram obtidas todas as informações julgadas 

necessárias para a elaboração da proposta. 

 

2.2. APRESENTAÇÃO DE TERCEIROS REQUISITOS 

2.2.1 Espera-se dos profissionais responsáveis pelos serviços a “Execução Cronológica” como o 

nome indica e um histórico detalhado das atividades dos serviços, desde o início até sua 

conclusão. Quando apropriadamente apresentado, este relatório torna-se um registro completo de 

todas as atividades do serviço, até a conclusão e dados de produção. 

2.2.2 O relatório deve ser escrito diariamente. Isto oferece duas vantagens distintas: 

  - Primeira: Todas as informações são registradas imediatamente após as operações, 

excluindo assim o esquecimento de pequenos, porém, importantes detalhes, e; 

  - Segunda: Ao terminar o período do relatório, resta apenas redigi-lo como relatório 

final. 

 

2.3 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

2.3.1 Plano de safra 

A Pessoa Jurídica ou Física contratada, responsável pelo uso da área agricultável, deverá 

apresentar um Plano de Safra que será dirigido e fiscalizado pela secretaria Municipal de 

Agricultura e pelo fiscal do contrato, com o objetivo de demonstrar a forma e o tipo de cultura 

que será empregada, além do manejo e a recuperação da área, visando a preservação ambiental e 

observando as práticas adequadas de uso, manejo e conservação do solo. 
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3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1 Fornecimentos 

A Contratada deverá fornecer toda a mão-de-obra, materiais, transporte, equipamentos e 

acessórios que, de maneira específica, sejam necessários para a realização de todos os serviços 

previstos neste Termo de Referência. 

 

3.2 Permissões, Certificados e Regulamentos 

3.2.1 A Contratada deverá, às suas expensas, dispor de todas as permissões, certificados e 

licenças requeridos por lei, inclusive a obtenção de Autorização Prévia junto aos órgãos 

competentes da Administração Estadual, municipal e ou federal, acompanhada pela respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, fornecida pelo CREA a fim de poder executar os 

serviços objeto da presente licitação, devendo a referida documentação ser encaminhada à 

Fiscalização da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão. A Contratada deverá cumprir as 

leis nacionais, estaduais e municipais e todos os regulamentos que afetem a realização do objeto. 

Em particular, o trabalho deverá ser realizado com a máxima segurança para o pessoal que o 

execute, devendo ser cumpridas rigorosamente as normas vigentes, relativas a segurança e 

higiene de trabalho. 

3.2.2 Não deverá haver qualquer tipo de intervenção na vegetação arbórea existente no local sem 

prévia autorização do órgão ambiental competente, ficando sujeito às sansões previstas em lei. 

3.2.3 O arrendatário(a) deverá cumprir a Legislação Ambiental, sendo este(a) o único(a) e 

exclusivo(a) responsável por qualquer crime ambiental que possa ser cometido durante a 

execução do objeto da licitação, isentando o Município de São Luiz Gonzaga de 

corresponsabilidade. 

 

 

4. DOS PRAZOS 
 

4.1 Prazo de Início 

4.1.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, 

convocará o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das penalidades previstas no item 9 do edital; 

4.1.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo; 

4.1.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então revogará a licitação. 

 

4.2 Prazo Contratual 

4.2.1 O prazo para concessão é de 05 (cinco) anos, a contar da assinatura do contrato de 

concessão; 

4.2.2 O prazo contratual só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, devidamente 

autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente; 

4.2.3 É condição para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame não tenha 

débitos com o Município de São Luiz Gonzaga. 
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5. CÁLCULO DO ARRENDO E PREÇO 

 

A = ÁREA DE PLANTIO: 32,85 Hectares 

 

SC = QUANTIDADE DE SACAS/ANO/HECTARE: 12 sacas 

 

V = VALOR DA SACA (OUTUBRO/2021): R$ 169,41 

 

FÓRMULA: A x SC x V 

 

32,85 x 12 x 169,41 =  R$ 66.781,42/ANO  

ou  

    R$ 5.565,12/MÊS 

 

5.1 Da Proposta 

5.1.1 A licitante interessada deverá apresentar proposta financeira, rubricadas em todas as 

páginas e assinada na última, pelo representante legal da empresa/pessoa física, mencionando o 

preço ofertado, anual, para a remuneração da concessão, podendo ser utilizado o modelo 

constante no ANEXO V; 

5.1.1.1 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a 

entrega dos envelopes; 

5.1.1.2 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

5.1.2 O valor mínimo a ser apresentado será de R$ 66.781,42 (sessenta e seis mil, setecentos e 

oitenta e um reais e quarenta e dois centavos). 

 

5.2. Do julgamento 

5.2.1 Esta licitação é do tipo maior oferta e o julgamento será realizado pela Comissão 

Julgadora, levando em consideração o maior preço ofertado, anual, para a remuneração da 

concessão; 

5.2.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 

seus incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93; 

5.2.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de desempate 

o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes; 

5.2.4 Todas as despesas decorrentes da instalação, uso e manutenção do imóvel concedido, bem 

com os tributos municipais, estaduais e federais incidentes, correrão por conta do concessionário. 

 

 

6. VISTORIA 
 

6.1 Da vistoria prévia 

6.1.1 O licitante examinará as interferências porventura existente na área onde serão realizados 

os serviços, devendo visitar o local, até o último dia útil da data anterior para a sessão inaugural 

do certame. Conferindo os serviços e respectivos quantitativos para compor o seu preço, 
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analisando todas as dificuldades para a execução dos mesmos. A realização da vistoria prévia no 

local será realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados. 

6.1.2 Deverá ser apresentada Declaração de que através de visita ao local foram obtidas todas as 

informações julgadas necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue pela proponente 

quando da apresentação da habilitação técnica. 

 

São Luiz Gonzaga – RS, 01 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

LUIZ CARLOS KARNIKOWSKI DE OLIVEIRA 

Engº Civil e de Seg. Trabalho – CREA-RS 52526 

Matrícula 2665 
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ANEXO II – ESCRITURA DA ÁREA E PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO 
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ANEXO III – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII, do 

Art. 7º da CF 

 

 

PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º 009/2021 

 

 

 

A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ 

e do CPF n.º ___________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou  insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

                                                      ( ) SIM  (  ) NÃO 

 

 

___________________________________ , ____/____/________(Cidade, data) 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(representante legal) 

 

RG/CPF 
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PESSOA FÍSICA 

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA N.º 009/2021 

 

 

 

O(A) Sr.(Sra.)___________________________________________________, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ______________ e do CPF n.º ___________________, DECLARA, 

para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou  insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

                                                      ( ) SIM  (  ) NÃO 

 

 

___________________________________ , ____/____/________(Cidade, data) 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(representante legal) 

 

RG/CPF 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 

 

PESSOA JURÍDICA 

 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

 

Declaração de idoneidade 

 

 

 

  Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

__________________________________________, não foi declarada inidônea para licitar ou 

contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei Federal n.° 

8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a 

entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

____________________________, ______ de ________________________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________________ 

(representante legal) 

 

RG/CPF 
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PESSOA FÍSICA 

 

 

 

Declaração de idoneidade 

 

 

 

  Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que o(a) Sr. (Sra.) 

__________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF n.º ___________________, não foi declarado(a) inidôneo(a) para 

licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV, art. 87, da Lei Federal 

n.° 8.666/93 e suas alterações, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a 

entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade 

jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.  

 

 

 

____________________________, ______ de ________________________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________________ 

(representante legal) 

 

RG/CPF 
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA 

 

PESSOA JURÍDICA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
Nome de Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 
Endereço: 
Bairro: Cidade: 
CEP: E-MAIL: 
Telefone: Celular: 

Item Quant. Descrição Valor/Ha Valor Total 

01 32,85 Ha Concessão de espaço público para fins de 

exploração exclusiva dos serviços de 

arrendamento, de área no entorno do 

Aeroporto do Município de São Luiz Gonzaga 

– RS, para plantio de lavoura, de forma 

onerosa 

R$  R$ 

 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 

contidas no Edital desta Concorrência, bem como verificamos todas as 

especificações nela contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer 

informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as 

condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer 

despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total 

responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 

relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com 

transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

____________________________, ______ de ________________________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________________ 

(representante legal) 

 

RG/CPF 
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PESSOA FÍSICA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
Nome: 
CPF: RG: 
Endereço: 
Bairro: Cidade: 
CEP: E-MAIL: 
Telefone: Celular: 

Item Quant. Descrição Valor/Ha Valor Total 

01 32,85 Ha Concessão de espaço público para fins de 

exploração exclusiva dos serviços de 

arrendamento, de área no entorno do 

Aeroporto do Município de São Luiz Gonzaga 

– RS, para plantio de lavoura, de forma 

onerosa 

R$  R$ 

 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 

contidas no Edital desta Concorrência, bem como verificamos todas as 

especificações nela contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer 

informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as 

condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer 

despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total 

responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas 

relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, 

encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com 

transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

____________________________, ______ de ________________________ de 2021. 

 

 

 

______________________________________________ 

(representante legal) 

 

RG/CPF 
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ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato para concessão de espaço público para fins de 

exploração exclusiva dos serviços de arrendamento, de área do 

Aeroporto Municipal, para plantio de lavoura, que celebram o 

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA e a empresa (...) 

 

 

   Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ 

GONZAGA, PODER EXECUTIVO, CNPJ n.º 87.613.022/0001-05, com sede na rua 

Venâncio Aires, n.º 2438, centro, São Luiz Gonzaga, RS, CEP 97.800-000, telefone 55 3352 

4040, representado, neste ato, pelo Sr. Prefeito Municipal Sidney Luiz Brondani, doravante 

denominado simplesmente de CONCEDENTE, e a empresa (...), estabelecida à rua (endereço 

completo), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n.º (....), representada, neste 

ato, por (....), inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o n.º (....), doravante denominada 

CONCESSIONÁRIO(A), para a execução do objeto descrito na cláusula primeira – do objeto. 

 

  O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na 

consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo administrativo n.º 

1.592/2021, Concorrência n.º 09/2021, regendo-se pela Lei Federal n.º 8666, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, Lei n.º 8.987/95, Lei n.º 7.565/86, Convênio n.º 63/2014 e legislação 

pertinente, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Instrumento de Contrato tem por objeto a concessão de espaço público 

para fins de exploração exclusiva dos serviços de arrendamento, de área no entorno do Aeroporto 

do Município de São Luiz Gonzaga – RS, para plantio de lavoura, de forma onerosa, com área 

total de 328.497,71 m
2
 (32,85 hectares), conforme especificações contidas na proposta vencedora 

do certame, no ANEXO I – Termo de Referência e ANEXO II – Escritura da Área e Plantas de 

Localização, constantes no Edital de Concorrência n.º 09/2021 e que, independentemente de 

transcrição ou juntada, integram o presente instrumento, conforme especificações abaixo: 

Item Quant. Descrição Valor/Ha Valor Total 

01 32,85 Ha Concessão de espaço público para fins de 

exploração exclusiva dos serviços de 

arrendamento, de área no entorno do 

Aeroporto do Município de São Luiz 

Gonzaga – RS, para plantio de lavoura, de 

forma onerosa 

R$  R$ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESPONSABILIDADE DO(A) ARRENDATÁRIO(A) 

O(a) arrendatário(a) compromete-se a: 

I – Preparar o solo, com seus equipamentos, transporte e aplicação de insumos e todas as 

demais atividades correlatas necessárias a implantação de sua cultura. 

II – Fazer uso da terra dentro das técnicas recomendadas e executar o manejo somente na área 

agricultável. 
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III – O(a) arrendatário(a) deverá permitir o acesso da fiscalização da Prefeitura, a qualquer 

momento, em especial no uso de insumos modernos e agrotóxicos; 

IV – Fornecer aos seus funcionários, equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva, 

adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes; 

V – Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 

empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas 

resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação; 

VI – Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do 

pessoal, impostos e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a 

execução dos serviços; 

VII – O(a) arrendatário(a) deverá cumprir a Legislação Ambiental, sendo este(a)   o único(a) a 

exclusivo(a) responsável por qualquer crime ambiental que possa ser cometido durante a 

execução do objeto da licitação, isentado o Município de São Luiz Gonzaga de 

corresponsabilidade. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

O prazo para concessão é de 05 (cinco) anos, a contar da assinatura do contrato de 

concessão. O prazo contratual só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 

devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente; 

Parágrafo único – No interesse público, o município poderá exigir a desocupação de 

parte ou de toda a área disponibilizada à Contratada e essa desocupação ocorrerá tão logo seja 

colhida a safra plantada daquela área específica, repactuando-se os valores. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento da remuneração da concessão será efetuado anualmente de forma 

antecipada até o quinto dia útil do mês posterior a assinatura do contrato diretamente na 

tesouraria do Município, ou, através de depósito/transferência, no mesmo prazo, na seguinte 

Conta Corrente: BERGS Conta Movimento, Agência 0412, Conta 04.002139.02, CNPJ 

37.613.022/0001-05 – Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga. 
Parágrafo Primeiro – Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 

monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, sem prejuízo da 

multa e demais penalidades previstas na Cláusula Nona. 

Parágrafo Segundo – O pagamento à CONCEDENTE deverá ser devidamente 

acompanhado dos documentos comprobatórios dos recolhimentos das contribuições sociais. Na 

hipótese de pagamento direto na Conta do Município deverá ser apresentado comprovante de 

depósito/transferência ao Fiscal do Contrato e no caso de não haver expediente normal no dia do 

pagamento, ficará esta transferida para o segundo dia útil subsequente. 

Parágrafo Terceiro – Será de responsabilidade do arrendatário(a) o pagamento dos 

impostos incidentes sobre o arrendamento. 

Parágrafo Quarto – Fica de responsabilidade do arrendatário(a) as despesas com as 

ligações/instalações, se necessário, bem como, pelas respectivas taxas, da área ora arrendada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DO VALOR DA CONCESSÃO 

O valor da remuneração da concessão será reajustado, a cada 12 meses a contar da 

data da assinatura, tendo como indexador o IPCA, conforme Decreto Municipal n.º 5.919/2021.  

Nos casos em que o valor do indexador for maior ou menor que os valores 

usualmente utilizados neste tipo de Concessão (valor da saca de soja), deverá ser mantida a 
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relação inicialmente proposta no termo de referência no Item 5. Cálculo do Arrendo e Preço, 

conforme prevê o art.92, § 2º, da Lei nº 4.504 de 30 de Novembro de 1964 (Estatuto da Terra). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES APÓS ASSINATURA DO CONTRATO 

Após a assinatura do contrato o arrendatário(a) deverá apresentar no prazo de 10 

(dez) dias, como condição para ordem de início, os seguintes documentos: 

a) Prova de inscrição ou registro do licitante ou contratado por ele, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que comprove atividade relacionada com o 

objeto; 

b) Apresentar um ou mais atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região 

onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 

Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante 

tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas (não sendo a 

própria licitante), o seguinte serviço com a respectiva quantidade mínima: Execução de plantio 

(mínimo de 16,43 hectares). 

c) A Pessoa Jurídica ou Física contratada, responsável pelo uso da área 

agricultável, deverá apresentar um Plano de Safra (conforme item 2.3.1 do Termo de 

Referência) que será dirigido e fiscalizado pela secretaria Municipal de Agricultura e pelo 

fiscal do contrato, com o objetivo de demonstrar a forma e o tipo de cultura que será 

empregada, além do manejo e a recuperação da área, visando a preservação ambiental e 

observando as práticas adequadas de uso, manejo e conservação do solo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

O contrato poderá ser rescindido por infração de qualquer de suas cláusulas ou nas 

hipóteses da Lei 8.666/93. 

Este Contrato poderá ser rescindido, se o Concessionário(a): 

a) Infringir, mesmo que parcialmente, qualquer condição do mesmo; 

b) Ceder, transferir ou sublocar a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos ou as 

obrigações ora ajustados, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Luiz 

Gonzaga, sendo nulo de pleno direito, qualquer ato praticado com este fim; 

c) Utilizar a área para outros fins que não os previstos no Contrato; 

d) Concluir, sem prévia e expressa aprovação da Prefeitura Municipal de São Luiz 

Gonzaga, qualquer tipo de ajuste com terceiros, relativos à área ou a serviços nela explorados; 

e) Efetuar qualquer modificação nas instalações sem a prévia e expressa autorização 

da Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga; 

f) Atrasar o pagamento da concessão ou dos encargos por mais de 60 (sessenta) dias 

consecutivos após seus vencimentos; 

g) Deixar de prestar um eficiente padrão de serviços ou não se aparelhar 

adequadamente no exercício da atividade; 

h) Falir ou entrar em liquidação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA 

Rescindido o Contrato, o arrendatário(a) deverá restituir a área agricultável para o 

arrendador, integralmente desocupado e em perfeitas condições de uso. 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA 
“Capital Estadual da Música Missioneira” – Lei Estadual 14.123/2012 

“Paço Municipal Sepé Tiaraju” – Lei Municipal n.º 5.550/2015 
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – SEMAD 

 

“Doe órgãos, doe sangue, salve vidas.” 

 
 

 

 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial do contrato, que implicar na rescisão do contrato, 

sujeitará o inadimplente ao pagamento de multa correspondente à 10% do valor da contratação; 

Parágrafo único – No caso de inadimplemento pela concessionária, a multa será 

cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de 2 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A Secretaria Municipal de Agricultura através do servidor Daniel Scherer Hilbig 

(responsável pela parte técnica do plantio), a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

através do servidor Luiz Carlos Karnikowski de Oliveira (responsável pela parte técnica da 

execução contratual) e a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento através do 

servidor André Belchor de Matos (responsável pela parte administrativa da execução contratual), 

serão responsáveis pela requisição do objeto e fiscalização do consumo observando as exigências 

referidas no presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VALIDADE E EFICÁCIA 

O presente contrato só terá validade depois de aprovado pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipa, e eficácia depois de publicado, por extrato, na Imprensa Oficial, de 

conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Único – A publicação resumida do Instrumento de Contra to, ou de seus 

eventuais aditamentos, na Imprensa Oficial, será providenciada e custeada pela Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ARQUIVAMENTO 

A Contratante manterá cópia deste Instrumento de Contrato e dos Termos Aditivos 

que eventualmente forem firmados em arquivo próprio, por data de emissão e por gestão, à 

disposição dos órgãos de controle interno e externo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica eleito o Foro de São Luiz Gonzaga para dirimir dúvida ou questões oriundas do 

presente contrato. 

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em duas 

vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

(............................................................................................) 


