
PROCESSO  N.º 16/2020 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 

1 – DO OBJETO:  

 Locação de área de 0,3120 hectares devidamente individualizada, para extração de rocha 

para uso imediato na construção civil, a céu aberto sem uso de explosivos, com britagem através de 

britador móvel e com recuperação de área degradada, de propriedade do Sr. Jairo Müller, situada na 

localidade e Linha das Flores, Município de Agudo RS. 

 

 2 – DO FORNECEDOR (LOCADOR): 

 O imóvel a ser locado, inscrito no registro de imóveis deste município sob a matrícula n° 

1.010 é de propriedade do Sr. Jairo Müller, inscrito no CPF sob nº. 471.033.450-15.   

 

 3 – JUSTIFICATIVA E RAZÃO DA ESCOLHA DA FORNECEDORA:  
 O município possui a absoluta maioria de suas estradas de terra, aproximadamente 1.300 Km 

de chão batido, as quais, para sua manutenção e conservação necessitam de colocação de saibro, de 

cascalho ou brita, isto em face de que as estradas locais são constituídas, basicamente, de terra pura 

e/ou areia, com pouca pedra ou material mais consistente que garanta uma maior durabilidade e 

tráfego seguro em dias de chuva. 

O local que se busca locar é onde, atualmente, o Município conta com licenciamento 

ambiental junto à FEPAM (LO nº 002/2020) e DNPM (Nº 810.134/2016) para operação de extração 

do material, para britagem com britador móvel licenciado pelo processo ambiental LO nº 05/2019. 

No município, são poucos os locais que possuem uma cascalheira com um bom tipo de 

cascalho, já que as características do material da jazida são fundamentais para as finalidades a que 

se destina, sendo mais uma saibreira, considerando as condições de localização e características do 

local e do material fornecido, atendendo plenamente os objetivos a que se destinam, quais sejam, de 

ser utilizada na conservação das vias locais, se tratando de finalidade precípua da Administração. 

O município diligenciou com a finalidade de encontrar uma cascalheira/pedreira que se 

localizasse em um local estratégico, para atender a região Oeste do município especificamente as 

localidades de Linhas das Flores, Porto Agudo, Picada do Rio, Várzea do Agudo, entre outras 

localidades. Após tal verificação, localizou-se a área descrita no item 1, que pela sua localização, para o 

fim que a mesma se destina e pelas características do material a ser extraído, atende plenamente as 

necessidades da Administração. 

 

4 – DA RETIRADA DO MATERIAL E DEMARCAÇÃO DA ÁREA: 

4.1 – O Município fará retirada do material de forma fracionada, conforme necessidade, sem 

a obrigação de agendamento com o proprietário. 

4.2 – A Contratante irá cercar a área locada, só por onde é possível o acesso, para restringir a 

entrada somente de servidores, caminhões e maquinários do município ou por ele autorizado.  

4.3 – O Proprietário deverá dar livre acesso a área, sob pena de rescisão contratual. A Multa 

em caso de rescisão por motivos de impedimento de acesso a área pelo locador ou não cumprimento 

de quaisquer Cláusulas será de 100% do valor do contrato. 

 

5 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

 O valor locatício do imóvel é de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) sendo que o 

pagamento será efetuado em parcela única, até o 15º (décimo quinto) dia útil após assinatura do 

contrato, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário.  
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6 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 

 O preço estabelecido é compatível com os praticados no mercado, conforme laudos de 

avaliação do Setor de Engenharia do Município. 

 

7 – DO REAJUSTE: 

Os valores fixados na Cláusula Quarta do presente Contrato poderão ser reajustados, depois 

de decorrido o prazo de 12 (doze) meses, com base na variação do índice do IGPM/FGV – Índice 

Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha substituí-lo.    

 

8 – DA VIGÊNCIA: 

O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 meses, a contar da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, na 

forma do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

9 – DOS RECURSOS: 

          A despesa decorrente do presente processo ocorrerá por conta da dotação orçamentária PJ 

7433 – Rec 001. 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL: 

           Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores 

alterações. 

                                                
 

                                                                                                           Agudo, 29 de janeiro de 2020. 

 

                                                                                                                   

 
 

                                                                                         CLAÍRIO GELCIDES DUTELL 

                                                                        Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 

             

 

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente Processo de Dispensa de 

Licitação. 

                                      

 

                                                                                                       Agudo, 29 de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

                                                                                                            ITAMAR JOSÉ PUNTEL 

                                                                                                       Prefeito Municipal em Exercício 
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Anexo I 

 

CONTRATO Nº xx/2020 - Minuta 

 

Pelo presente instrumento de Contrato de locação de imóvel, as partes de um lado o 

MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo 

seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. ITAMAR JOSÉ PUNTEL, doravante simplesmente 

denominado de LOCATÁRIO e de outro lado o Sr. JAIRO MÜLLER, inscrita no RG sob nº 

1037124029, SSP/RS, CPF sob nº 471.033.450-15, brasileiro, casado, agricultor, residente e 

domiciliado na localidade de Linha das Flores, município de Agudo/RS, denominado LOCADOR, 

para locação do objeto descrito na Cláusula Primeira. 

 

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 

contratado, descrito abaixo, constante do Processo nº xx/2020 - Dispensa de Licitação, regendo-se 

pela Lei Federal nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e legislação pertinente e, no que couber, pela 

Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, aplicando-se supletivamente as disposições contidas no 

Código Civil Brasileiro, pelas condições do processo de dispensa e pelas cláusulas a seguir 

expressas:   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ÁREA 

O locador é legítimo proprietário e possuidor da área de terra, situada no lugar denominado 

Linha das Flores, neste Município, cujo imóvel está devidamente matriculado no CRI de Agudo sob 

nº 1.010, onde assim está descrita. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

Constitui objeto da presente contratação apenas a fração ideal melhor descrita no 

respectivo licenciamento ambiental de 0,3120 hectares, dentro do todo maior, que o locador cede 

para o locatário, livre de qualquer ônus, exclusivamente para exploração e extração de 

cascalho/saibro, cuja área já está devidamente demarcada e localizada pelas partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O Contrato a ser celebrado, terá vigência pelo prazo de 12 meses, a contar da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 

meses, na forma do inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

O valor locatício do imóvel é de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) por ano (12 

meses), sem restrições de quantidades de materiais extraídos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

A despesa decorrente do presente contrato correrá por conta da dotação orçamentária PJ 

7433 - Rec 001. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os valores fixados na Cláusula Quarta do presente Contrato poderão ser reajustados, 

depois de decorrido o prazo de 12 (doze) meses, com base na variação do índice do IGPM/FGV – 

Índice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha substituí-lo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1 - O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil após assinatura do 

contrato, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário; 
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7.2 - Caso ocorra atraso do pagamento por parte do Locatário, incidirá sobre o valor em 

atraso o percentual de 1% (um por cento), a cada 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS BENFEITORIAS E DA CONSERVAÇÃO 

8.1 - O Locatário, respeitadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, fica 

autorizado a fazer, no imóvel locado, as alterações ou benfeitorias necessárias aos seus serviços. 

8.2 - Se outras alterações ou benfeitorias forem feitas com prévio consentimento do 

LOCADOR, integrarão o imóvel, podendo ser indenizadas ou retiradas pelo Locatário, desde que 

não afetem a estrutura e a substância do imóvel. 

  

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DO IMÓVEL 

O objeto da presente licitação deve estar livre de qualquer ônus, gravames ou hipotecas 

que impeçam o livre e pleno uso pelo Locatário. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RETIRADA DO MATERIAL E DEMARCAÇÃO DA ÁREA 
10.1 – O Município fará retirada do material de forma fracionada, conforme necessidade, 

sem a obrigação de agendamento com o proprietári. 

10.2 – A Contratante irá cercar a área locada, só por onde é possível o acesso, para restringir 

a entrada somente de servidores, caminhões e maquinários do município ou por ele autorizado.  

10.3 – O Proprietário deverá dar livre acesso a área, sob pena de rescisão contratual. A 

Multa em caso de rescisão por motivos de impedimento de acesso a área pelo locador ou não 

cumprimento de quaisquer Cláusulas será de 100% do valor do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

11.1 - É vedado ao locatário alterar a finalidade da contratação, bem como subarrendar, 

ceder ou emprestar o imóvel ou parte dele, sem prévio aviso e expresso consentimento do 

arrendador. 

11.2 - Para execução das finalidades do contrato, cabe ao locatário à regularização e 

licenciamento da jazida junto aos órgãos ambientais competentes, sem qualquer ônus ou obrigação 

à locadora. 

11.3 - Ao término do prazo contratual, desde que não renovado, a área deverá ser 

devolvida com a devida recuperação e sem ônus ao arrendador. 

11.4 - A exploração e extração de cascalho/saibro ocorrerá por conta e risco do locatário, o 

qual expressamente assume a responsabilidade administrativa, civil, criminal, trabalhista e 

previdenciária decorrente da execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

O Locador reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, 

previstos no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

13.1 - Findo o prazo de locação; 

13.2 - Na hipótese de esgotamento da jazida antes do término do prazo contratual, o 

presente contrato considerar-se-á resolvido, independentemente de aviso ou notificação, sem que 

assista à locadora qualquer espécie de indenização.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 

O secretário da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito Sr. Claírio Gelcides 

Dutell será o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Elege-se o Foro da Comarca de Agudo para solucionar quaisquer questões oriundas deste 

contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por assim estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em vias 

de igual teor e forma e uma só finalidade, com a assinatura de duas testemunhas, após ter sido o 

contrato lido e conferido e  estando de acordo com o estipulado. 

 

 

                                                                                                           Agudo, xx de janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

     ITAMAR JOSÉ PUNTEL                                                                       JAIRO MÜLLER 

Prefeito Municipal em Exercício                                                                 CPF: 471.033.450-15 

             Locatário                                                                                                   Locador 

 

 

 

 

CLAÍRIO GELCIDES DUTELL                                                 ELIA NOELI FENNER MÜLLER 

       CPF: 434.468.680-20                                                                          CPF: 757.694.090-53 

             Testemunha                                                                                           Testemunha 

 


