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

CONTRATO Nº 74/2015
Proc. Adm. nº 108/12-2015

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL

Através
do
presente
instrumento
particular de doação de bem móvel, entre as partes que pactuam nas
qualidades mais adiante indicadas, 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:
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
DONATÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS, Órgão Púbico do
Poder Legislativo Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
49.883.564/0001-09, situada nesta cidade e comarca de Dois
Córregos, Estado de São Paulo, na Avenida Dom Pedro I, 455 Centro, CEP 17.300-000, neste ato devidamente representada pela
presidente, senhora MARA SILVIA VALDO, brasileira, solteira,
portadora do documento de identidade R.G. n° 25.697.910-8ssp/SP e
inscrita no CPF/MF sob o n° 200.704.988-06.
1ª-DO BEM DOADO: Será doado pelo DOADOR à DONATÁRIA o bem móvel,
consistente em um veículo automotor marca GM, modelo Astra Sedan
2.0, Flexipower Advantage, Ano de fabricação 2009, Modelo 2010,
Chassi nº 9BGTR69COAB215684, Placa EGI 7251, cor preta, registrado
no patrimônio da Prefeitura sob o nº 1118, para o qual é atribuído
Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – Tel. (14) 3652-9950, 3652-4878, 3652-4454, 3652-1647 CEP 17.300-000 – Dois Córregos – SP - e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

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

o valor global de R$ 27.163,33 (vinte e sete mil cento e sessenta
e três reais e trinta e três centavos).
2ª- DA DOAÇÃO: O MUNICÍPIO, ora doador, é senhor e legítimo
possuidor do referido bem móvel e, pelo presente instrumento
particular e nos melhores termos de direito, o DOADOR neste ato dá
em doação gratuita à segunda nomeada e aqui designada DONATÁRIA, o
aludido bem móvel, nos termos que seguem pactuados.
3ª- DAS CONDIÇÕES DA DOAÇÃO: Pelo presente termo de doação, a
DONATÁRIA aceita e recebe o bem descrito na cláusula 1ª do
presente instrumento, em caráter definitivo e gratuito e o aceita
nas condições em que se encontra.
Parágrafo primeiro: A doação do referido bem móvel importará na
transferência integral à DONATÁRIA de todos os ônus a ele
relacionados, eximindo o DOADOR de qualquer responsabilidade ou
obrigação pretérita, presente ou futura, relacionada ao bem doado.
Parágrafo segundo: A DONATÁRIA ficará responsável por todos e
quaisquer
encargos
financeiros,
tributos
e
demais
atos
supervenientes necessários para a regular utilização do bem doado.
4ª-FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Inexigibilidade de Licitação - n°
22/2015, devidamente ratificada pelo Chefe do Executivo Municipal,
nos autos do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 10812/2015, 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 e demais Legislação de Direito Administrativo aplicáveis à
espécie.
5ª-INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – A realização de licitação foi
considerada inexigível com base nos artigos 17 e 25, “caput” da
Lei n° 8.666/93, com as alterações posteriores, e, em razão da
Inexigibilidade de Licitação - n° 22/2015, devidamente ratificada
pelo Chefe do Executivo Municipal, nos autos do Processo
Administrativo de Inexigibilidade nº 108-12/2015.
6ª-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.
7ª-DA PUBLICAÇÃO - Caberá ao MUNICÍPIO providenciar, por sua
conta, a publicação do extrato do presente contrato e de seus
eventuais aditamentos, na imprensa oficial e dentro do prazo
legal.

Avenida Gofredo Schelini, nº 245 - Vila Bandeirantes – Tel. (14) 3652-9950, 3652-4878, 3652-4454, 3652-1647 CEP 17.300-000 – Dois Córregos – SP - e-mail: licitacaodc@conectcor.com.br

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

8ª-DA VINCULAÇÃO - O presente instrumento particular de doação com
caráter administrativo está vinculado à Inexigibilidade de
Licitação n° 22/2015.
9ª-DO VALOR DO CONTRATO - Atribuem as partes contratantes, ao
presente instrumento particular de doação, para fins e efeitos
legais, o valor de R$ 27.163,33 (vinte e sete mil cento e sessenta
e três reais e trinta e três centavos).
10ª-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.
E assim, por estarem justos e avençados, os
contratantes aceitam e assinam este instrumento, elaborado em três
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, 31 de dezembro de 2015.

FRANCISCO AUGUSTO PRADO TELLES JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
DOADOR

MARA SILVIA VALDO
CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
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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