ANEXO V
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. O presente processo tem como objeto o ARRENDAMENTO DE PASTAGENS de
área aproximada de 1.775 hectares de pastos, localizada em imóvel rural de
propriedade do Sesc Pantanal com 4.928 hectares, denominado Parque Sesc Serra
Azul, situado na Sesmaria Barra do Rio Triste e Lote São José, no município de
Rosário Oeste/MT, devidamente matriculado sob o nº. 18.766 do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste, localizadas a aproximados 170 quilômetros
de Cuiabá/MT.
2. OBJETIVO
2.1. O objetivo principal do presente processo de arrendamento, é a recuperação da
vegetação nativa do cerrado, por meio de controle da altura das gramíneas de
pastagens para controle e prevenção do risco de incêndio.
2.2. O arrendamento limita-se à área de pastagens de 1.775 hectares, sendo que as
demais superfícies da propriedade do Sesc Serra Azul, continuarão sendo utilizadas
pelo Sesc Pantanal, conforme sua conveniência, durante a vigência contratual do
arrendamento, sendo aplicado ao arrendamento as condições estabelecidas no
Contrato.
3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO ARRENDAMENTO
3.1. A propriedade se encontra entre duas serras com topografia que dificulta o
controle do fogo, no caso de incêndio florestal. Somando-se a isso, o período de
estiagem e o grande volume de massa das gramíneas, são motivos de preocupação
ambiental. Nesse contexto, visando a preservação ambiental em casos de incêndios
florestais, por meio do controle do volume de massa das gramíneas, foi recomendada
a intensificação de pastejo com bovinos, ou seja, pressão animal no manejo, com alta
carga de pastoreio. Espera-se a manutenção e recomposição da vegetação original
do cerrado.
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4. DO PRAZO DO ARRENDAMENTO
4.1. A vigência do contrato de arrendamento será de 2 (dois) anos, a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado até completar o prazo total de 5 (cinco) anos,
mediante termo aditivo, as condições e requisitos da Resolução Sesc n.º 1.252/2012.
5. DO VALOR DO ARRENDAMENTO
5.1. O valor mensal do arrendamento será apurado através da referência da arroba
do boi gordo, publicada pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária IMEA, aplicando-se a seguinte formula:
5.1.1. VALOR MENSAL DO ARRENDAMENTO = 15% (quinze por cento) do valor
da arroba do boi gordo à vista na região de Cuiabá/MT divulgada pelo IMEA,
deduzido 15% (quinze por cento), multiplicado pelo quantitativo de animais.
5.1.2. Os pagamentos serão realizados antecipadamente e de forma semestral,
mediante depósito ou transferência em conta de titularidade do ARRENDADOR no
Banco do Brasil, agência n.º 7139-0 e conta corrente n.º 106101-1.
5.2. O valor da primeira semestralidade será considerado, em razão do quantitativo e
do valor, aquele oferecido na proposta e será controlado por meio da apresentação
pelo ARRENDATÁRIO da Guia de Transporte Animal – GTA emitida pelo Instituto de
Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA.
5.2.1. Os valores das próximas semestralidades serão, considerando a mesma
fórmula do item 5.1.1., tomando por base a cotação atual da arroba do boi gordo a
vista, no site referência indicado, da data do pagamento, acrescido ainda o
percentual da primeira semestralidade e o valor referenciado da data base de
cálculo da época.
5.3. Caso não seja disponibilizado pelo indicador referenciado a cotação no dia do
pagamento, deverá ser considerada a última publicação anteriormente disponibilizada
no mesmo site.
5.4. Deixando, o site referenciado, de divulgar o índice de cotação utilizado, caberá
única e exclusivamente ao Sesc a escolha de novo referencial a fim de viabilizar os
cálculos de reajustes aqui fixados.
5.5. Serão admitidos no arrendamento até 1.130 (um mil, cento e trinta) cabeças de
bovinos macho/fêmea a partir de 18 meses ou até 1.000 (um mil) cabeças de vacas
paridas.
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5.5.1. A vaca parida será computada como uma unidade animal até a desmama do
bezerro (entre 8 a 10 meses), a partir de então será cobrado valor individualizado
como bovino adulto.
6. CONDICIONANTES DO ARRENDAMENTO
6.1. Os interessados no arrendamento se obrigam a manter o revestimento vegetal
existente e aqueles que virem a se regenerar, sendo, portanto, proibida a retirada de
árvores, arbustos e as plantas nativas da área de pastagens, inclusive as que vierem
a nascer na vigência do arrendamento, em especial aquelas em fase de regeneração,
sendo vedada expressamente a interferência, de qualquer modo, na vegetal natural.
6.2. O controle de vegetação nativa somente poderá ser efetuado pelo arrendatário,
exclusivamente para manutenção de remangas, currais e no entorno de cochos de
água e sal e pastagens localizadas próximas às benfeitorias, para manutenção de
eventuais animais de montaria, enfermos e leiteiros.
6.3. As pastagens passíveis de manutenção por meio de roçadas serão
expressamente localizadas através de mapas que serão disponibilizados.
6.4. Os interessados se obrigam a não causar nenhum tipo de dano aos animais
silvestres do Parque Sesc Serra Azul, ainda que estes representem riscos ao rebanho,
sendo inclusive proibida a utilização de cães para lida com gado bovino.
6.5. Somente poderão ser adotados animais bovinos no arrendamento das pastagens,
sendo proibida a adoção de caprinos, ovinos e bubalinos, sendo, contudo, permitida
a adoção de equinos e muares para lida dos bovinos.
6.6. É expressamente proibida qualquer ação que represente maus tratos aos animais
de montaria.
6.7. O controle de quantitativo de bovinos será realizado por meio da Guia de
Transporte Animal – GTA, com a devida conferência/contagem na entrada e saída
dos animais da propriedade, sendo que todas as despesas diretas e indiretas,
incidentes sobre a mobilização dos bovinos serão de responsabilidade do
ARRENDATÁRIO.
6.8. Serão de responsabilidade dos interessados, todas as despesas decorrentes da
utilização direta e/ou indireta da área objeto do arrendamento e da exploração da
pecuária, tais como: sal; vacina; cuidados veterinários; medicamentos em geral;
manutenção de currais e casa do retiro; manutenção de cercas, porteiras, rede de
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abastecimento de água; morte ou desaparecimento de animais; mão-de-obra para
manejo do gado; salários e encargos trabalhistas de seu pessoal, bem como
quaisquer encargos tributários, trabalhistas e administrativos decorrentes de sua
atividade no local e que incidam sobre o imóvel objeto do presente instrumento,
eximindo desde já, o ARRENDADOR de toda e qualquer responsabilidade civil,
criminal e trabalhista.
6.9. O Sesc Pantanal reserva-se o direito de vistoriar a área arrendada, a qualquer
tempo, por técnico designado, a fim de aferir se o objetivo do arrendamento está sendo
alcançado.
6.10. Não poderá deixar, o ARRENDATÁRIO, as áreas arrendadas com menos de
80% (oitenta por cento), do quantitativo máximo de animais acima referenciado no
item 5.5.
6.11. O ARRENDATÁRIO deverá realizar as suas expensas, trimestralmente, a
contagem dos animais, na presença de representantes do ARRENDADOR, a fim de
confirmar o quantitativo de animais na propriedade, devendo ser comunicado
oficialmente o dia e horário com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e,
após a contagem, ser formalizado instrumento alusivo ao resultado obtido, com o
ateste das partes.
7. LOCAL DO ARRENDAMENTO
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Casa do vaqueiro
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Curral 01

Curral 02
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8. VISITA TÉCNICA
8.1. É obrigatória a visita técnica ao local do arrendamento, que deverá ser previa e
expressamente agendada através do e-mail licitacao@sescpantanal.com.br, devendo
nessa oportunidade ser informado:
a)
b)
c)
d)
e)

Nome da pessoa física ou jurídica interessada na visita;
Nome do representante que realizará a visita;
Cópia do documento pessoal do representante que fará a visita;
Data e horário sugeridos;
Dados do veículo que utilizará para realizar a visita (modelo, cor e placa).

8.2. Os agendamentos deverão ser feitos com antecedência e serão agendados pelo
Sesc, no máximo, até 02 (dois) dias antes da data designada para realização da
reunião de abertura dos envelopes.
8.3. Todas as despesas para realização da visita técnica serão de responsabilidade
do participante interessado.
9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
9.1. São obrigações do Sesc Pantanal:
a) Propiciar aos ARRENDATÁRIOS condições para a plena execução dos
serviços;
b) Assegurar ao ARRENDATÁRIO e sua equipe de apoio quando devidamente
identificados, o livre acesso aos locais destinados às pastagens;
c) Apresentar ao ARRENDATÁRIO, antecipadamente, as regras concernentes à
regular execução do arrendamento;
d) Fiscalizar, através de pessoa designada para este fim, a exata execução do
contrato, informando à autoridade competente eventuais irregularidades na sua
execução para a adoção das providências legalmente estabelecidas;
9.2. São obrigações do ARRENDATÁRIO:
a) Manter a vegetação natural existente e aqueles que virem a se regenerar,
sendo vedada, expressamente, a interferência de qualquer modo, na vegetal
natural.
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b) Realizar os serviços de controle de vegetação nativa, exclusivamente para
manutenção de remangas, currais e no entorno de cochos de água e sal e
pastagens localizadas próximas às benfeitorias;
c) Adotar somente animais bovinos no arrendamento das pastagens, sendo
proibida a adoção de caprinos, ovinos e bubalinos. Sendo permitida a adoção
de equinos e muares somente para lida com os bovinos;
d) Responsabilizar-se pelo controle de quantitativo de bovinos através da Guia de
Transporte Animal – GTA, com a devida conferência/contagem na entrada e
saída dos animais da propriedade, arcando com todas as despesas diretas e
indiretas, incidentes sobre a mobilização dos bovinos.
e) Arcar com as todas as despesas decorrentes da utilização direta e/ou indireta
da área objeto do arrendamento e da exploração da pecuária, além de salários
e encargos trabalhistas de seu pessoal, bem como quaisquer encargos
tributários, trabalhistas e administrativos decorrentes de sua atividade no local;
f) Apresentar ao Sesc Pantanal, mensalmente, relação de equipe técnica e
comprovantes de quitação da folha de pagamento, bem como, encargos
trabalhistas.
g) Responsabilizar-se por todas as despesas com encargos sociais e despesas,
decorrentes de alimentação, transporte, tributos, impostos, fretes, descontos,
emolumentos, luz, água, telefone, contribuições fiscais e parafiscais, despesas
diretas e indiretas em geral e demais condições que sejam devidas em
decorrência, direta e indireta, do Contrato de Arrendamento, sem direito a
reembolso
h) Responsabilizar-se por eventuais despesas com demandas judiciais e
administrativas de qualquer natureza.
i) Demais obrigações conforme minuta de Contrato.

10. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Na vigência do arrendamento terá o acompanhamento e fiscalização por
funcionários do Sesc Pantanal, formalmente designados, aos quais competem dirimir
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as dúvidas que surgirem no curso do Contrato, e de tudo darão ciência à autoridade
competente.
10.1.1. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com o objeto do Contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

Sesc - Serviço Social do Comércio | Polo Socioambiental Sesc Pantanal | www.sescpantanal.com.br
Av. Filinto Müller, 218 – Jardim Aeroporto – Várzea Grande - MT | CEP 78.125-044 | Tel.: 65 3688 2000

