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GOVERNO DE 	- 

NAVIRAI 
JUNTOS !'OR Ufl14 GRANDE C!DADE 

LEI No 1098/2003 
Autoriza a doaçâo do area do terras 

para a empresa Comagran - Dourados 
Produtos Agro Industrials Ltda, e dé ou-
tras providéncias. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRA1, 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso do suas atribuiçôes legais, 
fez saber qua a Câmara Municipal aprovou e ole sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1°. Nos termos da Lei Municipal n° 937/99 do 18.1 1.99, fica o 
7Th Poder Executivo autorizado a doar para a empresa denorninada Comagran 

- Dourados Produtos Agro Industrials Ltda, estabelecida em Dourados a 
Rua Mato Grosso n °  1848, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00217109/0001-85, 
e Inscriçao Estadual n° 28.219.970-5, uma area de terras medindo 
3.988,00m2  (Trôs mil novecentos e oitenta e olto metros quadrados), pane 
da Quadra "H" localizada no Parque Industrial, situado no prolongamento 
da Avenida Arnambal, matriculada no CartOrio de Registro do ImOveis da 
Cornarca do Naviral sob o nUmero 18.751, contendo os seguintes limites, 
medidas e confrontaçOes: Frente para a Avenida Amambal, medindo 37,00 
metros; Fundos: para a Rua Vera Cruz, medindo 37,00 metros; Lado Direi-
to, pare Area remanescente, medindo 105,62 metros e Lado Esquerdo, 
para a Avenida Sudoeste "2" medindo 109,95 metros. 

§ 11. 0 donatário obniga-se a edificar no terreno discniminado no 
caput, no prazo do 01 (urn) ano contado cia data para ocupaçäo do imóvel, 
uma area medindo no minimo 1.000 m 2  (Um mil metros quadrados), total-
mente em alvenaria, compreendendo area administrativa, de comOrcio e de 
prestação de serviços. 

5 2°. A escritura pUblica do doaçäo, gravada corn cláusula do ma-
lienabilidade e impenhorabihdade pelo prazo de 10 (dez) anos, sornente 
sore lavrada a empresa donatária, apOs comprovado através de vistonia do 
Municipio, o término da obra descrita no § 1 0, e discrimiriada no projeto ar-
quitetônico, parte integrante da presente Lei, ou na hipOtese do ofereci-
mento do imOvel em garantia hipotecánia, nos termos do § ünico do artigo 4° 
da Lei 937 do 18 de novernbro do 1999. 

§ 30. Nos exatos termos do § 40  do artigo 17 da Lei Federal n° 
8.666, do 21 do junho do 1993 & alteraçOes posteriores, flca dispensada a 
licitaçao para a a/lena ção objeto da presente id, par tratar-se do doação 
corn encargos, objetivando a desenvo/virnento, a criaçäo de novas empre-
gas e a geraçâo de irnpostos para a Municipia. 
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§ 4°. A empresa donatéria obriga-se a manter em seuquadrtj 
funcional, 25 (vinte e cinco) empregos diretos, comprovados semestral% 
mente através da apresentaçäo ao NUcleo de Arrecadaçao e Fiscalizaçao 
da Prefeitura, da Gula de Recoihimento do FGTS e Informaçao a PreviJ 
déncia Social-GFIP, devendo a prirneirá comprovação ser feita apOs 03 
(trés) meses do atividades no local. 

§ 5°. 0 nao cumprimento do qualquer das condiçOes estabeleci-
das nos parágrafos anteriores, implicaré automaticarnente na revogação da 
doação, corn a reversão do imóvel ao patrirnOnio Municipal, independente-
mente do qualquer procedirnento judicial ou extrajudicial, e sern pagamento 
de qualquer indenizaçâo, permanecendo em poder do Municipia, as benfei-
torias nele coristruidas, não possibilitando par este motivo, direito do reteri-
cáo. 

Art. 20. A area de terras discrirninada no artigo anterior, serã utili-
zada para a instalaçáo de uma ernpresa corn o ramo de atividade principal 
de venda, assisténcia tecnica e distribuição de produtos agro-industrials. 

Art. 3 0  As despesas decorrentes da presente doaçao, born como 
as resultantes da escrituração e registro, serâo de responsabilidade da em 
presa dortatária. 

Art. 4°. Fica revogada em todos Os seus termos, a Lei fl. 0  1005 
do 25 de maio do 2001, que "Autoriza a doação de area do terras para a 
empresa donomiriada Nelson Nogueira-ME." 

Art. 50. Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicaçao, revo-
gadas as disposiçoes ern contrário. 

PAO MUNICIPAL DE NAVIRA1, ESTApO DE MATO GROSSO 
DO SUL, aos 09 (nove) dias do mès de abril do ano de 2003. 

GLIDErWNT ONIO FABRIS 
-Prefeito Municipal- 

Ref: Projeto tie Lei ,s °  009103 
Asdor: Poder Erecuth'o Municipal 
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