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CONTRATO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO Nº 089/2014 

Processo nº. 2.261.267/07 
 

I – PARTES: 

A – CONCEDENTE: O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL, Pessoa Jurídica de Direito Pú-

blico, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na cidade de 

Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Se-

nhor Vanderlei Zanatta, CI nº. 5049792293 SJS/IGP/RS, CPF nº. 689842430-00, brasileiro, casado, 

residente à Rua Catarina Zanchet, 1205, Ap. 202, na cidade de Taquaruçu do Sul/RS. 

B - CONCESSIONÁRIA: A empresa DEDA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA., 

pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.304.309/0001-14, estabelecida na Linha 

Santo Antônio, interior do Município de Taquaruçu do Sul, RS, neste ato representada pela sócia direto-

ra, Sra. Daiana Piovesan da Luz Duarte, brasileira, casada, empresária, RG nº 5087318779-SJS/RS, 

CPF nº 012.935.330-25, residente e domiciliada na Linha Santo Antônio, interior do Município de Ta-

quaruçu do Sul - RS. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este Contrato de Concessão de Incentivo Financeiro fundamenta-

se no PROGRAMA PRÓ-INDÚSTRIA, instituído pela Lei nº 672, de 13 de agosto de 2004, e autoriza-

ção contida na Lei nº 1.339, de 30 de março de 2014, Plano de Investimento e Programa de Expansão 

Empresarial, de 05 de março de 2014, que fazem parte integrante deste Contrato. 

 

III - OBJETO: O presente contrato tem como objeto a concessão de financiamento na forma de incen-

tivo subsidiado, para uso da CONCESSIONÁRIA, destinado a ampliação física e de produtos da empre-

sa, de acordo com o Plano de Investimentos e Programa de Expansão Empresarial que é parte integrante 

desta Lei, mediante as cláusulas e condições a seguir descritas.  

   

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR FINANCIADO: 

O CONCEDENTE concederá à CONCESSIONÁRIA a importância total de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), diretamente a empresa beneficiada em 10 (dez) parcelas mensais consecuti-

vas de R$10.000,00 (dez mil reais) cada uma, a contar de 31 de julho de 2014 e última parcela  30 de 

abril de 2015, mediante a apresentação dos comprovantes de aquisição dos materiais e de prestação de 

serviços, cujos valores serão pagos diretamente a empresa beneficiada.  

Subcláusula única. No caso de os custos dos materiais e serviços apresentarem valores di-

ferentes a menor ou a maior que os relacionados no Plano de Investimentos, os valores parciais de dis-

tribuição constantes nesta cláusula poderão ser compensados entre si, para atingirem o valor total da 

concessão.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RESSARCIMENTO: 

A CONCESSIONÁRIA restituirá ao CONCEDENTE o valor concedido, isento de juros, em 

cinco parcelas de amortização anuais, vencíveis sempre no dia 30 de abril de cada ano, atualizadas pela 

variação anual do IGPM/FGM ou por outro índice oficial que o venha a substituir, apartir da liberação 

de cada parcela, com possibilidade de rebate, a fundo perdido de até 60%(sessenta por cento) de cada 

parcela, limitada ao percentual do cumprimento das metas e compromissos assumidos pela beneficiária 

constante no Plano de Investimentos e Expansão empresarial,  contando carência de dois anos a partir da 

liberação do seu total, vencendo a primeira parcela em 30 de abril  de 2017 e a última em 30 de abril de 

2021. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS INCENTIVOS: 

Cumpridos pela CONCESSIONÁRIA os compromissos descritos no item VII do “Plano de 

Investimento”, os reembolsos de amortização sofrerão abatimento de até 60% (sessenta por cento), a 

título de subsídio a fundo perdido, proporcional às metas cumpridas e avaliadas por comissão especial 

de acompanhamento e controle designada pelo Poder Executivo Municipal.   

 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRAPARTIDA: 

  Em contrapartida pela concessão dos recursos financeiros e demais incentivos a CON-

CESSIONÁRIA de verá: 

 I – Comprovar até 31 de dezembro de 2014, a execução física da Construção de um pavi-

lhão de alvenaria, na Linha Santo Antônio, no Município de Taquaruçu do Sul, medindo 15m x 20m, 

totalizando 300m², desde que liberados os recursos por parte do CONCEDENTE; 

 II – Comprovar, a aprovação prévia do projeto de ampliação; 

 III - Ampliação da produção e do faturamento atual da empresa, à razão de 20% no ano 

de 2015, e 15% nos anos subsequentes; 

 IV – Geração, durante o período do financiamento, de, no mínimo, três empregos diretos 

formais, a serem comprovados, anualmente, até 30 de abril de cada ano, e mais três empregos indiretos, 

a serem contratados dentre munícipes do Município de Taquaruçu do Sul, garantindo a sua manutenção 

pelo período equivalente a, no mínimo, dois anos após a quitação total do financiamento concedido; 

 V - Amortização do empréstimo obtido, após dois anos contados da liberação da última 

parcela, em cinco parcelas anuais e iguais, sem juros e com incidência de correção monetária anual cal-

culada pelo IGPM/FGM, sobre o saldo devedor, contado a partir da liberação total do empréstimo, com 

possibilidade de rebate a fundo perdido de 60% de cada parcela, mediante a comprovação da realização 

dos investimentos, da geração dos empregos e formalização do faturamento estimado no item 4.2 do 

“Plano de Investimento e Expansão”;  

 VI - Autorizar a fiscalização e o acompanhamento do cumprimento das metas e dos com-

promissos assumidos, a ser feita através de relatório anual elaborado por comissão específica designada 

pelo Poder Executivo Municipal 

  VII - Manter a Indústria estabelecida no Município de Taquaruçu pelo período mínimo de 

10 (dez) anos; 

  VIII - Contratação dos funcionários dentre a população do próprio Município de Ta-

quaruçu do Sul; 

  IX - Comprovar anualmente a manutenção das atividades e fornecer a relação de funcio-

nários em atividade na indústria. 

  X – Manter o Pavilhão de Alvenaria relacionados nos itens I desta cláusula sob penhora 

em favor do CONCEDENTE, como garantia do financiamento concedido ou fornecer carta de fiança 

que garanta a amortização do valor concedido e de sua correção, no caso de não cumprimento das de-

mais condições, e dos prazos pactuados; 

 XI - Permitir a inspeção e fiscalização periódica por parte do CONCEDENTE da manu-

tenção das atividades e da manutenção do número mínimo de funcionários em atividade; 

 XII - Fornecer ao CONCESSIONÁRIO, sempre que solicitados, os comprovantes que 

atestem a manutenção das atividades e do número mínimo de funcionários. 

 

Parágrafo único. O prazo de amortização poderá ser interrompido e o vencimento das par-

celas antecipada a qualquer tempo pelo Município, mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, 

nos casos de: 
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a) Redução drástica do número de funcionários empregados, ou de sua contratação em ou-

tros municípios, exceto quando restar comprovada a ausência de pessoal no Município de Taquaruçu do 

Sul, situação em que poderá obter a dispensa formal deste compromisso por parte da Administração 

Municipal, após avaliação por comissão especialmente designada para tal; 

b) Transferência da Indústria para outro Município durante a vigência do período de incenti-

vo; 

c) Encerramento das atividades industriais antes do término do prazo de vigência do acordo, 

exceto quando se comprovar a sua absoluta inviabilidade, situação a ser avaliada por Comissão Munici-

pal, que poderá dispensar essa exigência. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO: 
O prazo de vigência do presente contrato é de 10 (dez) anos, iniciando-se no ato de sua assi-

natura, podendo ser prorrogado, ao seu final, mediante acordo e assinatura de termo aditivo, ou rescin-

dido, a qualquer tempo, na forma estabelecida na cláusula quarta, por descumprimento de cláusula con-

tratual ou por desinteresse de qualquer das partes, mediante comunicação expressa  prévia de uma parte 

à outra, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. 

 

 CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE: 

 O MUNICÍPIO obriga-se a: 

I - Conceder o valor total pactuado parceladamente, em 10 (dez) parcelas mensais consecu-

tivas de R$10.000,00 (dez mil reais) cada uma, a contar de 31 de julho de 2014 à medida que a CON-

CESSIONÁRIA apresentar os documentos fiscais de aquisição dos materiais e serviços relacionados 

nos itens I,  da cláusula quarta; 

II – Designar comissão específica para acompanhar as obras e o funcionamento da indústria, 

produzindo relatórios de avaliação periódica sobre o desempenho e cumprimento das obrigações assu-

midas pela CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

                  As despesas do Município decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da se-

guinte dotação orçamentária: 

 ÓRGÃO 10 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos 

 Unidade 03 – SMOVSU – FUMRENDA 

 Projeto/Atividade 2.047 – Manut. Atividades FUMRENDA 

 Elemento de despesa: 514 – 4.5.90.66.00.00.00.00.1193 -  Concessão de Empréstimos e Financi-

amentos. 

 

CLAUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Todos os materiais e equipamentos de propriedade da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros 

oferecidos em garantia da concessão de que trata a cláusula primeira deverão ser conservados em condi-

ções de uso ou substituídos, em caso de dano irreparável, extravio, inutilização ou alienação.  

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: 

Para as questões controversas decorrentes da execução deste termo de contrato e não soluci-

onadas por acordo, fica eleito o foro da Comarca de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do 

Sul, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas testemu-

nhas, em cinco vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, RS, aos 25 de julho de 2014. 

 

 

 

 

.......................................................                           ......................................................................... 

VANDERLEI ZANATTA                                    DAIANA PIOVESAN DA LUZ DUARTE                      

Prefeito Municipal                                                                   Sócia - Administradora 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

A - ............................................................          B- ............................................................. 


