MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS
ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATO Nº 25/2015
Proc. Adm. nº 144/11-2014

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE DOAÇÃO DE ÁREA DE
TERRAS NO SETOR INDUSTRIAL IV SITUADO NO MUNICÍPIO DE
DOIS CÓRREGOS(artigos 462 a 466 da Lei n° 10.406/2002 Novo Código Civil)...

Através do presente instrumento
particular de promessa de doação de área de terras no Setor
Industrial
IV,
com
caráter
de
contrato
preliminar,
autorizado pelo artigo 462 da Lei n° 10.406/2002 – Novo
Código Civil 1, entre as partes que pactuam nas qualidades
indicadas
neste
instrumento,
tem
entre
si,
justo
e
contratado o seguinte, que mutuamente outorgam e aceitam,
prometendo cumprir e respeitar na forma da lei, todas as
cláusulas e condições abaixo:
PROMITENTE-DOADOR: O MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade e
comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na Praça
Francisco
Simões,
s/n°,
inscrito
no
CNPJ/MF
sob
nº
45.671.120/0001-59, neste ato devidamente representado por
seu Prefeito Municipal, o Sr°. FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES
JÚNIOR, brasileiro, casado, portador do documento de
identidade R.G nº 22.199.481/ SSP-SP, e inscrito no CPF/MF
sob o nº 120.087.958-96, residente e domiciliado nesta
cidade e comarca de Dois Córregos, Estado de São Paulo, na
Avenida D. Pedro I, n◦ 302; e
PROMISSÁRIA-DONATÁRIA: MÓBILE DZAINER MÓVEIS E DECORAÇÕES
LTDA - ME., regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.965.543/0001-79, Inscrição Estadual nº 289.089.833.110,
com sede nesta cidade de Dois Córregos, com sede na com sede
na Rua Olaria, nº 100 - Box 2, neste ato representada por
seu sócio gerente, o Senhor Adriano Serinoli, brasileiro,
empresário, portador do documento de identidade RG nº
23.539.930-0, e regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº
1

Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao
contrato a ser celebrado.
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147.534.618-23, residente e domiciliado nesta cidade na Rua
Prof. Elvira Ap. Baldissini, nº 115, Jardim das Acácias.
1ª-DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:
♦Considerando que o Município de Dois
Córregos, ora doador, foi autorizado pelo legislativo
municipal, através da Lei n° 4.030, de 30 de outubro de 2014,
a doar uma área de terra de propriedade do Município de Dois
Córregos, contendo 1.526,46m2, situada no Setor Industrial
IV, à empresa MÓBILE DZAINER MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. - ME.
♦Considerando ser admissível o doação
para a empresa acima identificada, diante do relevante
interesse publico e também social, por importar em geração
de empregos diretos e indiretos, em recolhimento de
tributos, em promoção do desenvolvimento econômico do
município e outros benefícios gerais, não havendo inclusive
qualquer impedimento a pactuação da presente promessa de
doação.
Convencionam as partes as condições da
promessa de doação que se seguem:
2ª-DA PROMESSA DE DOAÇÃO – O PROMITENTE-DOADOR é senhor e
possuidor de “UMA ÁREA DE TERRAS”, sem benfeitorias,
localizado nesta cidade, na no Setor Industrial IV “Oliver
Zanzini”, quadra formada pela Avenida José de Godoy Bueno,
Rua Francisco Palomo Filho, Rua Madureira e Rua José Roberto
Torrano, com frente para a Rua Francisco Palomo Filho, lado
ímpar, esquina com a Rua Madureira, lado par, com as
seguintes medidas e confrontações: inicia-se num ponto
distante 44,19 metros do início da curva que faz confluência
da Rua Francisco Palomo Filho com a Rua Madureira e deste
segue confrontando com a Rua Francisco Palomo Filho, lado
ímpar, na extensão de 35,19 metros, daí deflete a direita e
segue em curva, com raio de 9,00 metros, confrontando com a
confluência da Rua Francisco Palomo Filho com Rua Madureira,
na extensão de 14,20metros; daí deflete a direita e passa a
confrontar com a Rua Madureira, lado par, na extensão de
25,94 metros; daí deflete à direita e passa a confrontar com
a Área Remanescente, de propriedade do Município de Dois
Córregos (Mat. 15.152), na extensão de 44,19 metros; daí
defleta a direita e passa a confrontar com Área Desmembrada
para o Município de Dois Córregos (Gleba “B”), na extensão
de 34,94 metros até atingir o ponto inicial, fechando a
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descrição do perímetro e somando uma área de 1.526,46 m²”
área a ser desmembrada da matriculada registrada sob o nº
15.154, da Ficha 1, Livro nº 2 do Cartório de Registro de
Imóveis de Dois Córregos.
Parágrafo único: Que possuindo a área supramencionada, livre
e desembaraçada de qualquer ônus judicial ou extrajudicial,
devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 4.030, de 30 de
outubro de 2014, o PROMITENTE-DOADOR, através do presente
instrumento particular e nos melhores termos de direito,
promete e se obriga a doar à empresa PROMISSÁRIA-DONATÁRIA,
e esta em receber e aceitar sem ressalvas.
3ª-DAS OBRIGAÇÕES – Obriga-se a PROMISSÁRIA-DONATÁRIA sob
condição
resolutiva
e
cláusula
penal
mais
adiante
estipulada,
a
cumprir
com
os
encargos,
condições
e
obrigações a seguir enumeradas:
I)Efetuar na área a ser doada, a construção de uma unidade
de produção da PROMISSÁRIA-DONATÁRIA no Setor Industrial IV,
consistente em barracão não inferior à 30% do tamanho do
terreno doado, obra essa que deverá ser iniciada em até 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da subscrição do
presente instrumento particular de promessa de doação;
II) Deverá concluir pelo menos 40% (quarenta por cento) dos
30% (trinta por cento) a que está obrigada a construir em
relação à área total, no prazo de 12 (doze) meses, contados
a partir da subscrição do presente instrumento particular de
promessa de doação, sem prorrogação, salvo caso fortuito ou
de força maior, quando a prorrogação poderá ocorrer mediante
reconhecimento e autorização legislativa.
III) Finalizar todo o projeto de construção, no prazo de
24(vinte e quatro) meses contados a partir da subscrição do
presente instrumento particular de promessa de doação, sem
prorrogação, salvo caso fortuito ou de força maior, quando a
prorrogação
poderá
ocorrer
mediante
reconhecimento
e
autorização legislativa.
IV) Deverá, também, cumprir as exigências previstas no
artigo 5º e incisos da Lei Municipal nº 3.948, de 13 de
fevereiro de 2014.
4ª-DA
FISCALIZAÇÃO
–
O
MUNICÍPIO
acompanhará
Departamento
competente,
a
construção
da
obra

pelo
e
a
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observância dos prazos de início e o de conclusão, tomando
as medidas necessárias se houver necessidade.
Parágrafo único: A PROMISSÁRIA-DONATÁRIA será, a todo tempo,
objeto de inspeção por parte do Município, para certificar
se a PROMISSÁRIA-DONATÁRIA está ou não cumprindo sua
finalidade específica.
5ª-DA RESCISÃO OU REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO – A rescisão
revogação da presente promessa doação poderá ser:

ou

a)determinada por ato unilateral e escrito do PROMITENTEDOADOR, nos casos previstos nos incisos I, II, IX, X e XII
do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b)amigável, por acordo das partes, reduzida a termo no
processo de inexigibilidade de licitação, desde que haja
conveniência para o PROMITENTE-DOADOR; e,
c)a rescisão contratual poderá
requerida, nos termos da lei.

ser

também

judicialmente

Parágrafo primeiro: A inexecução total ou parcial dos
encargos e obrigações assumidas neste instrumento, também
ensejará a revogação unilateral da presente doação, por
força do que dispõe os artigos 555 e 562 do atual Código
Civil, com as conseqüências previstas no dispositivo legal
anteriormente aludido.
Parágrafo segundo: Em caso de inadimplemento das obrigações
assumidas nesta promessa de doação, a ser apurado por meio
de fiscalização, este ficará automaticamente rescindido de
pleno direito.
Parágrafo terceiro: As condições e encargos constantes deste
contrato encerram uma condição resolutiva, de forma que seu
inadimplemento
gera
efeito
"ex-tunc",
retornando
à
Municipalidade a plenitude dos seus direitos em relação à
propriedade, objeto da doação, como se jamais houvera sido
prometida à doação, aplicando-se o disposto no artigo 1.359
do Código Civil.
6ª-DA
IRREVOGABILIDADE
E
IRRETRATABILIDADE
–
Após
o
adimplemento das condições precitadas, a promessa tornar-seá, automaticamente, irrevogável e irretratável, obrigando-se
o MUNICÍPIO a outorgar a escritura definitiva a PROMISSÁRIADONATÁRIA,
ficando
esta
com
o
direito
de
requerer
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judicialmente a adjudicação compulsória do imóvel prometido
em doação.
Parágrafo primeiro: A escritura definitiva será outorgada
imediatamente após o cumprimento das condições constantes
deste contrato, no Oficial de notas desta cidade e comarca
de Dois Córregos.
Parágrafo
segundo:
Somente
com
expressa
anuência
do
PROMITENTE-DOADOR, e mediante lei autorizadora, poderá a
PROMISSÁRIA-DONATÁRIA transferir os direitos e obrigações
deste contrato, na forma com que dispor a lei municipal.
7ª-DA FINALIDADE DO IMÓVEL – A área ora prometida à doação
será obrigatoriamente utilizada para a construção de uma
área não inferior à 30% (trinta por cento) do tamanho do
terreno a ser doado, que será utilizado para exploração do
ramo de fabricação de móveis, não podendo ser mudada, pela
PROMISSÁRIA-DONATÁRIA
ou
sucessores,
exceto
com
a
concordância do município.
Parágrafo primeiro: Em caso da PROMISSÁRIA-DONATÁRIA ou
sucessor cessar as atividades do ramo acima mencionado,
poderá utilizar o imóvel para outros fins industriais,
mediante adaptação do prédio, aprovação e concordância do
Município, com a observância do ramo escolhido.
Parágrafo segundo: A qualquer tempo, retornará o imóvel ao
domínio da Municipalidade, processando-se a revogação, se a
PROMISSÁRIA-DONATÁRIA ou sucessor destiná-lo para outra
finalidade que não seja o ramo industrial.
8ª-DA POSSE - O PROMITENTE-DOADOR, neste ato, transmite à
PROMISSÁRIA-DONATÁRIA a posse precária de uma área de terras
para seu uso e gozo, devendo devolvê-la, se descumpridas as
condições, no momento em que o Município a reclamar. A não
devolução, em face ao descumprimento das condições, será
considerada
esbulho
e
sujeito
às
ações
possessórias
cabíveis.
Parágrafo único: A PROMISSÁRIA-DONATÁRIA tendo em vista a
posse provisória e precária que lhe é transferida, se obriga
a manter e conservar o imóvel prometido à doação, bem como
defendê-lo de qualquer esbulho ou turbação, como se seu
fosse,
responsabilizando-se
por
todas
as
despesas
decorrentes desse mister.
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9ª-FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Inexigibilidade de Licitação - n°
22/2014, devidamente ratificada pelo Chefe do Executivo
Municipal,
nos
autos
do
Processo
Administrativo
de
Inexigibilidade nº 144/11-2014, Lei Federal nº 8.666/93 e as
alterações promovidas pelas Leis nºs 8.883/94 e 9.648/98 e
Emenda Constitucional nº 19(Reforma Administrativa), bem
como, os artigos 538 a 564 do atual Código Civil, Lei
Municipal n° 4.030, de 30 de outubro de 2014 e demais
Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à espécie.
10ª-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – A realização de licitação
foi considerada inexigível com base no art. 25, “caput” da
Lei n° 8.666/93, com as alterações posteriores, e, em razão
da Inexigibilidade de Licitação - n° 22/2014, devidamente
ratificada pelo Chefe do Executivo Municipal, nos autos do
Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 144/11-2014.
11ª-DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Dois
Córregos, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento particular, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
12ª-DA
PUBLICAÇÃO
Caberá
ao
PROMITENTE-DOADOR
providenciar, por sua conta, a publicação do extrato do
presente contrato e de seus eventuais aditamentos, na
imprensa oficial e dentro do prazo legal.
13ª-DA VINCULAÇÃO - O presente instrumento
doação
com
caráter
administrativo
está
Inexigibilidade de Licitação n° 22/2014.

particular
vinculado

de
à

14ª-DO VALOR DO CONTRATO - Atribuem as partes contratantes,
ao presente instrumento particular de doação, para fins e
efeitos legais, o valor de R$- 19.752,39 (dezenove mil,
setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove
centavos).
15ª-DA CLÁUSULA PENAL – Pelo descumprimento total ou parcial
de qualquer das condições ou obrigações estabelecida no
presente instrumento particular, a PROMISSÁRIA-DONATÁRIA
ficará sujeita ao pagamento de multa correspondente a 10%
(dez por cento) do valor atribuído ao presente instrumento,
a qual será cobrada integralmente, independente do tempo
contratual decorrido.
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16ª-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Fazem parte integrante do
presente
instrumento
particular,
independentemente
de
transcrição, as condições estabelecidas na inexigibilidade
de licitação, ficando o mesmo sujeito as normas contidas na
Lei n° 8.666/93, com as alterações posteriores e às cláusulas
aqui pactuadas.
Parágrafo único – O disposto neste contrato e na Lei
Municipal nº 4.030 de 30 de outubro de 2014, no que couber,
deverão constar obrigatoriamente na escritura pública de
doação.
E assim, por estarem justos e avençados,
os
contratantes
aceitam
e
assinam
este
instrumento,
elaborado em quatro vias de igual valor e teor, após terem
lido todas as suas disposições, cláusulas e condições,
juntamente com as duas testemunhas instrumentárias abaixo.
Dois Córregos, 03 de março de 2015.

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Dois Córregos
PROMITENTE-DOADOR

MÓBILE DZAINER MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. - ME.
PROMISSÁRIA-DONATÁRIA
TESTEMUNHAS:

____________________________
Ana Maria Soares Sávio
R.G. n° 41.518.563-4ssp/SP

____________________________
Suze Arina Paula Ushiro
R.G. n° 41.518.829-5ssp/SP
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