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pÚgrtco
EDITAL Ns 001/ 2022 - CHAMAMENTO
Abre inscrições para empresas industriais ou de
logística interessâdas em instalar-se no Parque
Inãustrial de Estação, nos termos da Lei nq 98712008'

GEVERS0NZIMMERMANN,PrefeitoMunicipalde

legais atribuições' TORNA
Estação, Estado do Rio Grande do sul, no uso de suas
pÚBLICO que estarão abertas as inscrições para empresas industriais e de
de Estação' nos termos
logÍstica interessadas em instalar-se no Parque Industrial
da Lei ne 987 /2008.
1. DOS LOTES

para fins de instalação ou ampliação de empresas industriais e de logística'
do empreendimento' estão
considerando a funçáo social e ôxpiessão econômica
Estação, conforme Planta
disponívei, o, ,uguintes lotes no ir.qu. Industrial de
Geral anexa ao Presente Edital:

I

-

01 lote na Quadra 01

- Lote número

03

II - 01lote na Quadra 02 - Lote número

0B

2. DAS CONDIçÕES PARA INSCRIçÃO

Industrial de Estação' as
Poderão inscrever-se para pleitear os lotes no Parque
neste local"
empresas industriais e de logística que queiram instalar-se
Inscrição
Os interessados deverão apresentar a Ficha de

preenchida' acompanhada

dos seguintes documentos:

I.cópiadoatoouContratodeConstituiçãodaempresaesuas

do Estado;
alterações, devidamànte registrados na )unta Comercial

Ministério
II - prova dos registros ou inscrições no cadastro fiscal do

de sua sede;
da Fazenda, secretaria da Fazenda Estadual e do Município

já
III - prova de regularidade, em se tratando de empresa em
atividade, quanto a:
a) tributos e contribuições federais;
bJ

tributos estaduais;
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c) tributos do Município de sua sede;

d) contribuições previdenciárias;
e) FGTS;
que pretende
IV - projeto circunstanciaclo do investimento industrial
a construção do prédio e seu
realizar, compreendendo infbrmações tais como

Cronograma,instalações,produçãoestimada,projeçãodofaturamentonrínimo,
de empregos diretos e
estimativa do ICMS , ,"i g".uáo, projeção do número
da atividade
indiretos a serem gerados, prazo pr.á o início de funcionamento
do empreendimento;
industrial ou de logãtica, e esiudo dà viabilidade econômica

V-certidãonegativajudicialedeprotestodetítulosdaComarcaa

tiver a sua sede'
que pertence o Município em que a empresa interessada
3. DA ANÁIISE DAS INSCRIÇÕES

serão

empresâs in1c1!as
A Ficha de Inscrição e documentos apresentados- pelas
pela Portaria ns 9493/2022' nos
analisados pela Comissão Especial nomeada
julgamento das fases de
termos que dispõà a Lei ne 987 /2008, sendó que o
definidos nos itens 4 e 5 deste
habilitação e ctrssiiiáção ,. pautará pelos critérioi
edital.
4. DA HABILITAçÃO DAS EMPRESAS

atendimento dos pré-requisitos
A habilitação das empresas inscritas resultará do
solicitada' constituindo-se
exigidos no edital á, ,p.urenta-ção da documentação
"
em"pré-condição para participar da fase de classificação.
5. DA CTASSIFICAçÃO DAS EMPRESAS

dar-se-á em função da
A classificação das empresas inscritas e habilitadas
abaixo relacionados'
pontuação alcançada eà conformidade com os critérios
os

do empreendimento'
considerados a função social, a,importância econômica
pontuação de acordo com a
indicativos de solidez da empresa, atribuindo-se
seguinte tabela, no que se aPlicar:
I

. QUANTO AO RAMO DE ATIVIDADE:
S, derivados de milho,
INDUSTRIADEPROI]U'I'USALIIVIEI\IfTTTIjD,LIEIIVdLTUDV
soja, leite, cítricos em geral, hortifrutigr3niei.ros, 1Y"-t^1.,tuínot "

mi

il;il;ó;;à'ià p'*, i,aú't'i'ti'
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NãO

compreendidas acim

À ORIGEM DA MATÉRIA PRIMA:
II - QUANTO
MATÉRIA PRIMA

matéria Prima locd
a utilização
qr'ru rltiiirum matéria Prima local, mas prePondere
de matéria Prima !9 llrtrêléIea§-

a.ont.*.ntq

III - QUANTO AO CAPITAT SOCIAL INTEGRALIZADO:
CAPITAT SOCIAL

Até 200.000,00
De 200.000,01 à 400.000
Acima de 400.000,01

rv - QUANTO A DESTINAçÃO

OO

tMÓvel:
o ou criação de filiais de

empresas existentes no MunicÍPio
r.*r rao estabelecida no MupicíPio

g5.Fone (54) 3337-1166
Rua Fiorelo Piazetta,
CEP: 99.930{00 - EstaÉo - RS
www.pmestacao.com'br
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v.QUANT0AruuçÃosoCIAtlruÃo.nn.oBMrurcnssÁRn1:
nno on EMPREGOS DfBEIgq

de03à20em
de2t à 40 em
de41à60
de 61" à 80 em
Acima de 80 empre
6. DO CONTRATO

de direito real de uso'
As empresas classificadas celebrarão contrato de concessão
sendo que ao final de L0
nos termos da Lei ns 987 /2008, com cláusUla resolutória,
a
(á.4 anos e tendo cumprido todas as exigências o Concessionário terá direito
transferência gratuita do lote'
e

para cada caso'
Excepcionalmente, mediante edição de lei específica
por
principalmente nas situações em que a empresa necessite financiamento
poderá
Executivo
instituição financeira para a implantação da indústria, o Poder
de reversão
cláusula
com
fornecer de forma imeàiata a esiritura definitiva da área,
da área, para cumprimento das exigências da Lei987 /2008'
7. DO PERÍODO E LOCAI DE INSCRIçÕES

Municipal de
os interessados deverão efetuar a sua inscrição na Prefeitura
período de 02 à 11
gS, no horário de expediente, no
Estação, Rua Fiorel oPiazzetta,
de março de 2022.
(54) 3337-LL66'
Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone
8. ANEXOS

Encontram-se em anexo ao presente Edital:
I

-

cópia da Lei ne 987, de 16 de setembro de 2008;

II - cópia da Licença de operação

Regularizaçã,o ne L7 /2021, e Licença de

Operação 6988 / 20L1-DL;

III - cópia da Planta Geral do Parque Industrial de Estação;
IV

- Ficha de Inscrição.

r

9. DAS DISPOSIÇÕES cnRats

\
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no processo
A habilitação, inabilitação e classificação das empresas inscritas
às interessadas a
seletivo serão publicadas através de aviso, assegurado
no prazo de cinco dias úteis
apresentação de recurso, devidamente fundamentado,
da Prefeitura' e' em
a'contar á, puuri*çáo, no Painel de Publicações oficiais
stacao. com'b r'
caráter meramente informativo, no site wvrw.p me

de 2008, que dispõe sobre à
Este Edital é regido pela Lei ne 987,de 16 de setembro
como transcritas aqui todas as
cessão de lotes ao frtqu" Industrial, reputando-se
pleito ô o recebimento de incentivos do Poder

condições e requisito,
Público MuniciPal.

pr., o

pREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 24 de fevgrerro de2022,

verson Zimmermann
Prefeito MuniciPal

Registre-se e Publique-se

Flaviano Spadari
Secretário de Administração e Desenvolvimento Econômico
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