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LEI No 1.643, BE 3 BE JUILHO BE 2012. 
Autoriza a doaçào do area do terras corn 
2.003 935142, local.izada no Distrito Industrial 
denominatla Late. 07 da Quadra "Y", para a 
empresa R.C. da Silva Locaçäo e Transportes - 
EPP, e dá outras providendias. 

I 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRA1, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SIJL, faz saber que a Cârnara Municipal aprovou e ole 
sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1*, Fica o Poder Executivo autorizo a doar para a empresa 
R.C. da Silva Locaçäo e Transportes - EFF, corn sede nesta cidade, a Rua 
Henrique Dias if 777, bentro, inscFita no CNPJ sob n° 14.789.427/0001-25, 
uma area de terras rnedindo 2.003,35m 2  (dois mil e três metros quadrados e 
trinta e chico centImetros), denominada Late 07, encravado na Quadra 
"Y", localizada no Distrito Industrial, parte da matricula n° 24.415 do 
Cartório de Registro do Irnóveis da Comarca de Naviral, contendo os 
seguintes lirnites, medidas e confrojntaçOes: Frente para a Rua Projetada 3 - 
DIN, rnedindo 32,02 metros; Fundos pan area rural, medindo 38,21 metros; 
Lado Direito para o Lote 6, corn 54,49 metros e Lado Esquerdo para o Lote 
8, medindo 50,91 metros. 

§ 1° Os donatários obrigam-se a edificar na area doada, dentro do 
prazo de urn ano, contado da data da cc)ncessão de autorização para a 
ocupação do irn5vel, uma area medindo 554,37rn 2  (quinhentos e cinqüenta e 
quatro metros quadrados e trinta e sete centIrnetros) totalmente em alvenaria, 
compreendendo.area administrativa e oficina, corn calçada ern concreto na 
frente do imóvel. 

§ 2° A escritura publick de doaçao, sera' outorgada a empresa 
donataria, após o inIcio das obras constantes no paragrafo anterior, ou em 
qualquer época, na hipotese da necessidade do oferecirnento do irnóvel em 
garantia hipotecária em favor de instituiçOes financeiras, exciusivarnente para 
a concessão de ernpréstimos $ra serem aplicados na construçäo ou 
conclusao das itstalaçOes fisicas d empresa sobre o irnóvel doado. 

§ 3° Os donatários obrigam-se, após seis meses de atividade no 
local, comproyar sernestralmente a Geténcia de Receita, através da 
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apresentaçäo da OFIP do més anterior devidamente quitada a geração de 8 
(oito) empregos diretos. 

§ 4° Nos, exatos termos do§j4° do artigo 17 da Lei Federal no 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e alteraçOesl posteriores, flea dispensada a licitação 
para a alienaçao objeto da presente Lei, por tratar-se de doaçao corn 
encargos, objetivando o desenvolvimento, a criação de novos empregos e a 
geração de divisas para o Municipio. 

Art. 2° 0 nào cumprimento de quaisquer das condiçOes 
estabelecidas nesti Lei, implicará autornaticamente na revogação da doaçào, 
corn a reversâo do imóvel ao patrirnônio Municipal, independentemente de 
qualquer procedirnento judicial ou extrajudicial, e sern pagarnento de 
qualquer indenizaçào, permanecendo em poder do MunicIpio, as benf'eitorias 
nele introduzidas;nao possibilitando por este motivo, direito de reteriçäo. 

Art. 30 As despesas decorrentes da presente doaçao, bern como as 
resultantes da escritur3ção e registro, seräo de responsabilidade dos 
donatários. 

Art. 4°:Esta Lei entra em iigor na data de sua publicaçao. 

Navirai,.3 dejuiho de 2012. 

'ZELMO DE BRIDA 
Prefeito 
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