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CONTRATO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO Nº 101/2014 

Processo nº. 2.004.470/14 
 

I – PARTES: 

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

Público, inscrito no CNPJ sob nº. 92.403.567/0001-27, com sede à Rua do Comércio, 1.424, na ci-

dade de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal Senhor 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 COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WES-

TPHALEN LTDA, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 89.982.268/0001-

80, estabelecida na Rua Mauricio Cardoso, n. 375, Bairro Aparecida, na cidade de Frederico Wes-

tphalen, RS, neste ato representada pelo Presidente, Sr. Elio Luiz Duarte Pacheco, brasileiro, ca-

sado, contador, RG nº 5038413398-SSP/RS, CPF nº 460.220.070-20, residente e domiciliado a rua 

Caí, nº 431, Bairro Aparecida na cidade de Frederico Westphalen – RS e pelo Vice-presidente, Sr. 

Dari Luis Albarello, brasileiro, casado, agricultor, portador da RG. n. 9073872799, expedida pela 

SJT/RS e inscrito no CPF. n. 983.250.780-49, residente e domiciliado a rua Almirante Barroso, n. 

210, na cidade de Palmitinho - RS. 

 

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

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

e autorização contida na Lei nº 1.378, de 10 de setembro de 2014, Projeto Circunstanciado de Inves-

timento, de 03 de fevereiro de 2014, que fazem parte integrante deste Contrato. 

 

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

incentivo subsidiado, para uso da CONCESSIONÁRIA, destinados a subsidiar parte do custeio de 

obras de relocação, reformas e construção de novas estruturas destinadas à instalação de novos ar-

mazéns e silos graneleiros, secadores de grãos, balança, moegas de descarga e caminhos de acesso 

ao complexo de armazenagem e beneficiamento de grãos na Unidade de Taquaruçu do Sul, RS, 

conforme plantas e memoriais constantes do Projeto Circunstanciado de Investimento anexo, asso-

ciado a projeto de urbanização da área de terras de propriedade da Cooperativa, matriculada no Car-

tório de Registro de Imóveis de Frederico Westphalen sob o nº 21.744, localizada em área urbana 

central do município de Taquaruçu do Sul, e para a aquisição de uma fração de terras contígua à 

área de sua propriedade, localizada na área urbana do Município, que será anexada à sua proprieda-

de atual, para a finalidade de construção de novo acesso rodoviário ao complexo da Unidade, medi-

ante as cláusulas e condições a seguir descritas.  

 

IV – CONDIÇÕES:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR FINANCIADO: 

O CONCEDENTE concederá à CONCESSIONÁRIA a importância total de R$ 120.000,00 (Cento 

e vinte mil reais), diretamente a Cooperativa beneficiada em uma única parcela, a ser depositada na 

conta nº 34-5, Agência 0230, Banco Sicredi, em nome da matriz, CNPJ. 89.982.268/0001-80, após 

a comprovação da aquisição da área de terras.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO RESSARCIMENTO: 

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

ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a qual deverá ser realizada em 5 (cinco) parcelas anu-

ais e consecutivas de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com carência de 12 meses a contar da sua 

efetiva liberação, com possibilidade de rebate de até 100% (cem por cento) do seu valor, proporcio-

nal ao percentual de cumprimento dos investimentos assumidos pela Cooperativa no Projeto Cir-

cunstanciado de Investimento apresentado e limitado ao percentual máximo permitido pela lei insti-

tuidora do Programa  contando carência de doze meses a partir da liberação do seu total, vencendo a 

primeira parcela em 30 de setembro  de 2016 e a última em 30 de setembro de 2020. 

Parágrafo único. Os restantes R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) concedidos serão considerados 

como subvenção econômica a fundo perdido concedida à Cooperativa pelo Município. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS INCENTIVOS: 

Cumpridos pela CONCESSIONÁRIA os compromissos descritos no Projeto Circunstanciado de 

Investimento, os reembolsos de amortização sofrerão abatimento de até 100% (cem por cento), a 

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

cial de acompanhamento e controle designada pelo Poder Executivo Municipal.   

 

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRAPARTIDA: 

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

RIA deverá: 

      I - Implantar o empreendimento, cumprindo as metas estabelecidas no Plano Circunstan-

ciado de Investimento; 

II - Submeter à aprovação da Administração Municipal, com a devida antecedência, os 

projetos completos das construções iniciais, reformas e/ou ampliações; 

III - Atender às exigências ambientais e demais requisitos legais aplicáveis ao empreen-

dimento; 

IV - Cumprir os prazos de início e de conclusão das construções e instalações e de início 

operacional das Etapas; 

V - Gerar e manter os empregos estimados, com prioridade à mão de obra local; 

VI - Permitir o acompanhamento dos compromissos e metas por comissão específica 

instituída pelo Poder Executivo Municipal, facilitando, para tanto, o ingresso de servidores creden-

ciados pela Prefeitura em suas dependências, fornecendo-lhes as informações e disponibilizando 

documentos referentes ao exercício da fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações assumi-

das com o Município;  

VII - Admitir para trabalhar em suas atividades, prioritariamente, pessoas residentes no 

Município; 

VIII - Adotar todas as medidas necessárias a fim de evitar a transgressão de níveis acei-

tos de qualquer espécie de poluição ambiental; 

IX - Comprovar a aquisição de área de terras contígua a área de sua propriedade. 
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    X - Amortização do empréstimo obtido, limitada ao valor de R$70.000,00 a qual de-

verá ser realizada em 5 (cinco) parcelas anuais e consecutivas de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), 

com carência de 12 meses a contar da sua efetiva liberação, com possibilidade de rebate de até 

100% (cem por cento) do seu valor, proporcional ao percentual de cumprimento dos investimentos 

assumidos pela Cooperativa no Projeto Circunstanciado de Investimento apresentado e limitado ao 

percentual máximo permitido pela lei instituidora do Programa  contando carência de doze meses a 

partir da liberação do seu total, vencendo a primeira parcela em 30 de setembro  de 2016 e a última 

em 30 de setembro de 2020. 

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

manutenção 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 parcelas 

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

nos casos de: 

a) Redução drástica do número de funcionários empregados, ou de sua contratação em 

outros municípios, exceto quando restar comprovada a ausência de pessoal no Município de Ta-

quaruçu 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) Descumprimento do projeto circunstanciado de investimento; 

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 Co-

missão Municipal, 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 assinatura, 

podendo ser prorrogado, ao seu final, mediante acordo e assinatura de termo aditivo, ou rescindido, 

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, em uma única parcela, após a comprovação da aqui-

sição da área de terras; 

II – Designar comissão específica para acompanhar as obras e o funcionamento da in-

dústria, produzindo relatórios de avaliação periódica sobre o desempenho e cumprimento das obri-

gações assumidas pela CONCESSIONÁRIA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

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

tação orçamentária: 

 ÓRGÃO 10 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos 

 Unidade 03 – SMOVSU – FUMRENDA 
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Projeto/Atividade 2.047 – Manut. Atividades FUMRENDA 

 Elemento de despesa: 881 – 3.3.60.45.00.00.00.00.1193 - Subvenções econômicas 

            843 - 4.5.90.66.00.00.00.00.1193 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DISPOSIÇÕES GERAIS: 

O financiamento de que trata o art. 1º é concedido a título de incentivo econômico sub-

sidiado, com o objetivo de elevar a atividade industrial no Município, fomentar o desenvolvimento 

econômico e social e a geração de emprego e renda, melhorar a mobilidade urbana e a redução de 

agentes poluentes disseminados no perímetro urbano próximo às atuais instalações e provocados 

pelas atividades desenvolvidas na atual localização das instalações da Unidade.  

 

CLÁUSULA NONA - DO FORO: 

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

lucionadas 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. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente com duas tes-

temunhas, 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 12 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

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

VANDERLEI ZANATTA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

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

ELIO LUIZ DUARTE PACHECO                    DARI LUIS ALBARELLO 

      Presidente – COTRIFRED                                      Vice- Presidente - COTRIFRED 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

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


