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CP 03/2014 

MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO 
 

Escritura Publica de Doação, na forma abaixo descrita. 
 
Saibam os que esta pública escritura de doação, sendo o MUNICÍPIO DE SELBACH, 
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 87.613.501/0001-21, com sede no Largo 
Adolfo Albino Werlang,  14, Centro, Selbach, RS, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor SÉRGIO ADEMIR KUHN, portador da Cédula de Identidade sob 
n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, residente e domiciliado na 
Avenida 25 de Julho, Centro, Apto. 01, na cidade de Selbach, RS, devidamente 
autorizado pela Lei Municipal nº 2.981/2013, de 12 de novembro de 2013, e Lei 
Municipal ------------- (citar a Lei Específica para a empresa), e de outro lado como 
donatário EDUARDO RODRIGO SCHROEDER DE OLIVEIRA., inscrita no 
CNPJ-MF sob o nº 12.978.117/0001-23, com sede na Rua Rui Barbosa, 534, sala 2, 
centro, Colorado, RS, representada neste ato, pelo Senhor Eduardo Rodrigo 
Schroeder de Oliveira,  brasileiro, casado, portador(a) da Cédula de Identidade nº 
1084404051 SJS RS, e inscrito(a) no CPF-MF sob o nº 825.393.160-34, com endereço 
na Rua José Maldaner, nº 671, centro, Selbach, RS, considerando o resultado da 
CONCORRÊNCIA PUBLICA n° 03/2014, conforme constam dos processos internos 
já 
referidos, firmam o presente, obedecidas as disposições da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, nas seguintes condições: 
 
1 - Do Objeto. 
1.1 – Área: LOTE 62, ÁREA 02, QUADRA 165, SUPERFÍCIE DE 1.245,85 M2, 
sem benfeitorias, MATRÍCULA nº 3.203, fla. 01. RG, Lº 2, CRI Selbach, RS, com 
uso para INSTALAÇÃO DE NOVA PLANTA INDUSTRIAL EM SELBACH, RS, 
Através deste projeto, objetiva ampliar sua atuação no mercado de FABRICAÇÃO DE 
ESQUADRIAS METÁLICAS (SERRALHERIA). 

. 
 
2 – Das Condições 
2.1 – O DONATARIO destas áreas terá que, no primeiro ano de funcionamento, 
baseados no critérios para avaliação especificados no Decreto nº 33/2014: 
 

a) Manter o equilíbrio econômico-financeiro do projeto; 
 
b) Gerar e manter 03 (três) novos empregos e manter, no mínimo, 
chegando a 09 (nove) empregos até o final de 10 (dez) anos contados da 
data de assinatura da presenta escritura; 
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c) Previsão de faturamento de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), com 
crescimento igual ou superior ao índice de inflação para os demais períodos; 
 
d) Volume de investimentos de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), 
chegando a R$ 231.000,00 até o final de 10 (dez) anos contados da data de 
assinatura da presenta escritura; 
 
e) Impacto ambiental: respeitar as regras constantes da legislação ambiental, 
realizando o licenciamento de sua atividade em todas as suas fases; 
 
f) Pioneirismo da indústria; 
 
g) Padrão tecnológico: O sistema produtivo a ser adotado nas instalações  
industriais, é  de nível  tecnológico de  última  geração  garantindo  dessa  
forma  elevadíssima  produtividade  e  a mais  alta qualidade dos produtos 
acabados; 
 
h) Viabilidade do investimento. 

 
2.1. - O DONATARIO se comprometerá, atendidas as condições previstas neste Edital: 
-  a iniciar as obras no prazo de 06 (seis) meses contados da assinatura do Protocolo de 
Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 29 de janeiro 
de 2016; 
- a instalar e implantar a sua unidade junto ao lote recebido como filial no prazo de 12 
(doze) meses contados da assinatura do Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de 
julho de 2015), culminando portanto em 29 de julho de 2016; 
- a operar como matriz, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do 
Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 
29 de julho de 2017. 
 
3 – Das Obrigações: 
3.1 - Do Doador: 
3.1.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial, no que der causa; 
3.1.2 - Notificar, por escrito, o donatário da aplicação de qualquer sanção; 
3.1.3 - Aplicar ao donatário penalidades, quando for o caso; 
3.1.4 - Prestar ao donatário toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
ao perfeito uso do terreno; 
3.1.5 - Controlar e fiscalizar o efetivo cumprimento dos projetos, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com o direito de impugnar tudo o que 
estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. 
 
3.2 - Do Donatário: 
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3.2.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial; 
3.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre o objeto; 
3.2.3 - Manter, durante a validade das obrigações assumidas na escritura pública de 
doação, as mesmas condições de habilitação; 
3.2.4 - Ficar responsável pela manutenção e preservação das áreas concedidas, bem 
como pelo seu estado de conservação; 
3.2.5 - Executar o projeto licitado, no prazo e forma estipulados nos documentos e 
projetos complementares da proposta técnica, edital e seus anexos; 
3.2.6 - Executar o projeto da melhor forma possível, dentro dos padrões exigidos neste 
edital; 
3.2.7 - Não ceder ou transferir a terceiros as áreas concedidas, ainda que parcial, sendo 
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de 
penalidade; 
3.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obrigações assumidas na escritura 
pública de doação; 
3.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, o pessoal devidamente habilitado, os 
materiais e o que mais se fizer necessário para a execução do objeto; 
3.2.10 - Fornecer os equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho dos 
serviços em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que 
não atenderem estas exigências; 
3.2.11 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada 
nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por 
tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral 
responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim 
como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras 
providências e obrigações necessárias à execução dos serviços; 
3.2.12 - Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite e legisle sobre segurança, higiene, 
medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados, 
quando necessário, os EPI´s de segurança; 
3.2.13 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados; 
3.2.14 - Assegurar que os serviços comercializados sejam no mínimo idênticos aos 
existentes no mercado; nunca inferior; 
3.2.15 - Fornecer, instalar e manter, às suas custas, móveis, máquinas, equipamentos, 
eletro-eletrônicos e utensílios, não disponibilizados pelo Município que forem 
necessários; 
3.2.16 - Atender às solicitações de documentos que vierem a ser feitas pelo Poder 
Executivo; 
3.2.17 - Não alienar, doar, locar, arrendar, ceder o uso ou dar em comodato a área 

concedida pelo Município, em qualquer tempo; 

3.2.18 - Arcar com os custos e despesas destinados a instalação dos projetos;  
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3.2.19 - Inalienabilidade dos imóveis, salvo em caso de aquisição de recursos junto a 

instituições financeiras, conforme Lei Municipal nº 2.981/2013 de 12 de novembro de 

2013. 

 

3.2.19.1. A cláusula de inalienabilidade, poderá ser 

suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, para obtenção 

de financiamento necessário à implementação do empreendimento, conforme autoriza o 

§ 3º do Art. 2º da Lei Municipal 2.981/2013. 

3.2.19.1. Outras exceções, deverão ser objeto de Lei 

Municipal específica. 

3.2.19 - A EMPRESA deverá informar, com  periodicidade  anual  ao MUNICÍPIO,  as  
iniciativas relacionadas  com  o  cumprimento  físico-financeiro  dos  investimentos  
previstos  nesta escritura; 
3.2.20 - A produção de bens deverá ter elevada margem do valor agregado;  
3.2.21 - Com  a  implantação  da  empresa  deverá haver   um  aumento  significativo  na  
capacidade  de geração de tributos federais, estaduais e municipais. 
3.2.22 - Em hipótese alguma os compromissos assumidos nesta Escritura poderão  
resultar  em  diminuição  anual  do  nível  de  recolhimento  do  ICMS  pela EMPRESA  
ao Município  de  SELBACH, RS,  em  relação  ao  ano  anterior, cujas GIAS deverão 
ser consideradas como se estivessem integralmente transcritas nesta Escritura; 
   
 
4 – Incentivos econômicos e estímulos fiscais 
4.1 - O DOADOR, baseado na legislação pertinente, concederá os incentivos abaixo, 
após a aprovação legislativa, homologação do certame e posterior assinatura das 
obrigações assumidas na escritura pública de doação: 
 

a) Terreno para implantação da empresa (Art. 2ª, alíena “a” LM 

2.981/2013) 

b) Prestação de serviço de aterro ou terraplanagem de terreno: 
TERRAPLENAGEM NECESSÁRIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO 
DO PAVILHÃO INDUSTRIAL (Art. 2ª, alíena “b” LM 2.981/2013) 

c) Rede de energia elétrica - geral até a entrada (Art. 2ª, alíena “d” LM 

2.981/2013); 

d) Sistema de abastecimento de água potável - geral até a entrada (Art. 2ª, 

alíena “e” LM 2.981/2013); 

d) Pavimentação com saibro nos estacionamentos, pátios de manobra, nas 

vias internas e nas vias de acesso à fábrica (Art. 2ª, alíena “g” LM 2.981/2013); 

e) Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre o imóvel 

doado pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura das 

obrigações assumidas na escritura pública de doação (Art. 3ª, alíena “a” LM 

2.981/2013); 
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f) Isenção de taxas de licença Ambiental, de licença para a execução de 

obras e serviços de engenharia, de fiscalização sanitária, de serviços diversos, de 

serviços urbanos, relacionados a implantação e eventuais ampliações, no prazo 

de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, alíena “b” LM 2.981/2013); 

g) Isenção da taxa de alvará de localização e funcionamento e de 

renovação anual da atividade, referente à atividade industrial desenvolvida ou a 

ser desenvolvida pela empresa no imóvel no prazo de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, 

alíena “d” LM 2.981/2013). 

 
Parágrafo primeiro: Na  hipótese  de  ocorrer  ampliação  da  capacidade  de produção 
do empreendimento previsto, após o exercício de 02 (dois) anos da  estrutura  prevista  
para  a  atualidade,  devidamente  enquadrada  nos  termos  da  Lei,  fica assegurada à  
nova indústria a concessão dos benefícios relacionados nesta Escritura;  

Parágrafo segundo:  Estendender-se-á os  benefícios  adicionais  que venham  a  ser  
instituídos  no  âmbito  da Lei Municipal n° 2.981/2013,  na  forma  da  legislação  a  ser 
editada, à EMPRESA. 

  

5 – Das Penalidades: 
5.1 - Os incentivos concedidos pelo Município serão cancelados, sem prejuízo de outras  
imposições legais, quando a empresa: 
I - recusar em assinar a Escritura Pública de Doação; 
II - atrasar injustificadamente o início e término das obras de instalação, e ainda, do 
efetivo início de funcionamento do projeto sugerido na proposta; 
III - deixar de cumprir o projeto de investimentos e/ou de geração de novos empregos, 
ou quaisquer outros compromissos assumidos quando da concessão do benefício; 
IV - possuir débito decorrente de tributos municipais inscritos em dívida ativa, na forma 
da legislação tributária municipal; 
V - ser declarada concordatária ou falida, ser extinta ou dissolvida por qualquer forma, 
ou encerrar suas atividades por mais de 90 dias. 
5.2 - Ocorrendo os casos supracitados, sujeitará o donatário às penalidades previstas no 
art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
I - Advertência; 
II - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
III - Retomada do imóvel pelo Município; 
5.3 - Da aplicação das penas definidas nos incisos "I" ao "III" do subitem 5.2, caberá 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
5.4 - As áreas cuja utilização não atenderem à finalidade a que se propõe ou cujos 
projetos não forem executados nos prazos e nas formas fixadas, reverterão ao 
Município, sem quaisquer ônus ou indenizações; 
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5.4.1 - Todas as edificações, as benfeitorias, as acessões e os melhoramentos que vierem 
a ser promovidos pelos donatários, que por sua natureza incorporarem a área pública 
doada, automaticamente, passarão a integrar o respectivo bem; 
5.5 - No caso de extinção ou reversão de área doada, o Poder Executivo concederá à 
empresa, o prazo de 6 (seis) meses, para a retirada das benfeitorias e das instalações que 
houver realizado, desde que não incorporadas ao imóvel, findo o qual, passarão a 
pertencer, por doação, de pleno direito, ao patrimônio do Município (Art. 8º, § 3º do 
Decreto Municipal 33/2013 de 06 de outubro de 2014). 
 
6 – Disposições gerais 
 
As obrigações assumidas na escritura pública de doação regular-se-ão, no que concerne 
a sua alteração, inexecução, rescisão, reversão, pelas disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, pelas disposições da Lei Municipal nº 
2.981/2013, pelo Decreto Municipal nº 33/2014, pelas demais disposições do Edital e 
seus anexos, e ainda, pelos preceitos do direito público. 
 
7 – Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Tapera, RS para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento da presente Escritura Pública. 

 
Selbach, RS, -x-x-x- de –x-x-x-x-x- de 2015. 

 
 

Em nome do MUNICÍPIO DE SELBACH, RS 
DOADOR 

- SÉRGIO ADEMIR KUHN -                         
Prefeito Municipal de SELBACH, RS 

- CLAUDIR MATIAS KOLING -   
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário  

 
- VOLNEI SCHNEIDER -  

Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
 

Empresa  EDUARDO RODRIGO SCHROEDER DE OLIVEIRA 
Representante Legal: Eduardo Rodrigo Schroeder de Oliveira 
DONATÁRIO 
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CP 03/2014 

MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO 
 

Escritura Publica de Doação, na forma abaixo descrita. 
 
Saibam os que esta pública escritura de doação, sendo o MUNICÍPIO DE SELBACH, 
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 87.613.501/0001-21, com sede no Largo 
Adolfo Albino Werlang,  14, Centro, Selbach, RS, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor SÉRGIO ADEMIR KUHN, portador da Cédula de Identidade sob 
n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, residente e domiciliado na 
Avenida 25 de Julho, Centro, Apto. 01, na cidade de Selbach, RS, devidamente 
autorizado pela Lei Municipal nº 2.981/2013, de 12 de novembro de 2013, e Lei 
Municipal ------------- (citar a Lei Específica para a empresa), e de outro lado como 
donatário LEONARDO LAMMERS ME, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
14.043.944/0001-50, com sede na Av. Jacuí, 62, centro, Selbach, RS, representada 
neste ato, pelo Senhor Leonardo Lammers,  brasileiro, casado, portador(a) da Cédula 
de Identidade nº 1049532177 SJS.II RS, e inscrito(a) no CPF-MF sob o nº 962.402.530-
49, com endereço na Rua José Werlang, 531, centro, Selbach, RS, considerando o 
resultado da CONCORRÊNCIA PUBLICA n° 03/2014, conforme constam dos 
processos internos já 
referidos, firmam o presente, obedecidas as disposições da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, nas seguintes condições: 
 
1 - Do Objeto. 
1.1 – Área: LOTE 509, ÁREA 14, QUADRA 165, SUPERFÍCIE DE 1.241,36 M2, 
sem benfeitorias, MATRÍCULA nº 3.216, fla. 01. RG, Lº 2, CRI Selbach, RS, com 
uso para INSTALAÇÃO DE NOVA PLANTA INDUSTRIAL EM SELBACH, RS, 
Através deste projeto, objetiva ampliar sua atuação no mercado de FABRICAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS. 

 
 
2 – Das Condições 
2.1 – O DONATARIO destas áreas terá que, no primeiro ano de funcionamento, 
baseados no critérios para avaliação especificados no Decreto nº 33/2014: 
 

a) Manter o equilíbrio econômico-financeiro do projeto; 
 
b) Gerar e manter 03 (três) novos empregos e manter, no mínimo, 
chegando a 04 (quatro) empregos até o final de 10 (dez) anos contados da 
data de assinatura da presenta escritura; 
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c) Previsão de faturamento de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), com 
crescimento igual ou superior ao índice de inflação para os demais períodos; 
 
d) Volume de investimentos de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), 
chegando a R$ 124.000,00  (Cento e vinte e quatro mil reais) até o final 
de 10 (dez) anos contados da data de assinatura da presenta escritura; 
 
e) Impacto ambiental: respeitar as regras constantes da legislação ambiental, 
realizando o licenciamento de sua atividade em todas as suas fases; 
 
f) Pioneirismo da indústria; 
 
g) Padrão tecnológico: O sistema produtivo a ser adotado nas instalações  
industriais, é  de nível  tecnológico de  última  geração  garantindo  dessa  
forma  elevadíssima  produtividade  e  a mais  alta qualidade dos produtos 
acabados; 
 
h) Viabilidade do investimento. 

 
2.1. - O DONATARIO se comprometerá, atendidas as condições previstas neste Edital: 
-  a iniciar as obras no prazo de 06 (seis) meses contados da assinatura do Protocolo de 
Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 29 de janeiro 
de 2016; 
- a instalar e implantar a sua unidade junto ao lote recebido como filial no prazo de 12 
(doze) meses contados da assinatura do Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de 
julho de 2015), culminando portanto em 29 de julho de 2016; 
- a operar como matriz, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do 
Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 
29 de julho de 2017. 
 
3 – Das Obrigações: 
3.1 - Do Doador: 
3.1.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial, no que der causa; 
3.1.2 - Notificar, por escrito, o donatário da aplicação de qualquer sanção; 
3.1.3 - Aplicar ao donatário penalidades, quando for o caso; 
3.1.4 - Prestar ao donatário toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
ao perfeito uso do terreno; 
3.1.5 - Controlar e fiscalizar o efetivo cumprimento dos projetos, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com o direito de impugnar tudo o que 
estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. 
 
3.2 - Do Donatário: 
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3.2.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial; 
3.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre o objeto; 
3.2.3 - Manter, durante a validade das obrigações assumidas na escritura pública de 
doação, as mesmas condições de habilitação; 
3.2.4 - Ficar responsável pela manutenção e preservação das áreas concedidas, bem 
como pelo seu estado de conservação; 
3.2.5 - Executar o projeto licitado, no prazo e forma estipulados nos documentos e 
projetos complementares da proposta técnica, edital e seus anexos; 
3.2.6 - Executar o projeto da melhor forma possível, dentro dos padrões exigidos neste 
edital; 
3.2.7 - Não ceder ou transferir a terceiros as áreas concedidas, ainda que parcial, sendo 
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de 
penalidade; 
3.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obrigações assumidas na escritura 
pública de doação; 
3.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, o pessoal devidamente habilitado, os 
materiais e o que mais se fizer necessário para a execução do objeto; 
3.2.10 - Fornecer os equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho dos 
serviços em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que 
não atenderem estas exigências; 
3.2.11 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada 
nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por 
tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral 
responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim 
como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras 
providências e obrigações necessárias à execução dos serviços; 
3.2.12 - Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite e legisle sobre segurança, higiene, 
medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados, 
quando necessário, os EPI´s de segurança; 
3.2.13 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados; 
3.2.14 - Assegurar que os serviços comercializados sejam no mínimo idênticos aos 
existentes no mercado; nunca inferior; 
3.2.15 - Fornecer, instalar e manter, às suas custas, móveis, máquinas, equipamentos, 
eletro-eletrônicos e utensílios, não disponibilizados pelo Município que forem 
necessários; 
3.2.16 - Atender às solicitações de documentos que vierem a ser feitas pelo Poder 
Executivo; 
3.2.17 - Não alienar, doar, locar, arrendar, ceder o uso ou dar em comodato a área 

concedida pelo Município, em qualquer tempo; 

3.2.18 - Arcar com os custos e despesas destinados a instalação dos projetos;  
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3.2.19 - Inalienabilidade dos imóveis, salvo em caso de aquisição de recursos junto a 

instituições financeiras, conforme Lei Municipal nº 2.981/2013 de 12 de novembro de 

2013. 

 

3.2.19.1. A cláusula de inalienabilidade, poderá ser 

suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, para obtenção 

de financiamento necessário à implementação do empreendimento, conforme autoriza o 

§ 3º do Art. 2º da Lei Municipal 2.981/2013. 

3.2.19.1. Outras exceções, deverão ser objeto de Lei 

Municipal específica. 

3.2.19 - A EMPRESA deverá informar, com  periodicidade  anual  ao MUNICÍPIO,  as  
iniciativas relacionadas  com  o  cumprimento  físico-financeiro  dos  investimentos  
previstos  nesta escritura; 
3.2.20 - A produção de bens deverá ter elevada margem do valor agregado;  
3.2.21 - Com  a  implantação  da  empresa  deverá haver   um  aumento  significativo  na  
capacidade  de geração de tributos federais, estaduais e municipais. 
3.2.22 - Em hipótese alguma os compromissos assumidos nesta Escritura poderão  
resultar  em  diminuição  anual  do  nível  de  recolhimento  do  ICMS  pela EMPRESA  
ao Município  de  SELBACH, RS,  em  relação  ao  ano  anterior, cujas GIAS deverão 
ser consideradas como se estivessem integralmente transcritas nesta Escritura; 
   
 
4 – Incentivos econômicos e estímulos fiscais 
4.1 - O DOADOR, baseado na legislação pertinente, concederá os incentivos abaixo, 
após a aprovação legislativa, homologação do certame e posterior assinatura das 
obrigações assumidas na escritura pública de doação: 
 

a) Terreno para implantação da empresa (Art. 2ª, alíena “a” LM 

2.981/2013) 

b) Prestação de serviço de aterro ou terraplanagem de terreno: 
TERRAPLENAGEM NECESSÁRIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO 
DO PAVILHÃO INDUSTRIAL (Art. 2ª, alíena “b” LM 2.981/2013) 

c) Rede de energia elétrica - geral até a entrada (Art. 2ª, alíena “d” LM 

2.981/2013); 

d) Sistema de abastecimento de água potável - geral até a entrada (Art. 2ª, 

alíena “e” LM 2.981/2013); 

d) Pavimentação com saibro nos estacionamentos, pátios de manobra, nas 

vias internas e nas vias de acesso à fábrica (Art. 2ª, alíena “g” LM 2.981/2013); 

e) Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre o imóvel 

doado pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura das 

obrigações assumidas na escritura pública de doação (Art. 3ª, alíena “a” LM 

2.981/2013); 
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f) Isenção de taxas de licença Ambiental, de licença para a execução de 

obras e serviços de engenharia, de fiscalização sanitária, de serviços diversos, de 

serviços urbanos, relacionados a implantação e eventuais ampliações, no prazo 

de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, alíena “b” LM 2.981/2013); 

g) Isenção da taxa de alvará de localização e funcionamento e de 

renovação anual da atividade, referente à atividade industrial desenvolvida ou a 

ser desenvolvida pela empresa no imóvel no prazo de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, 

alíena “d” LM 2.981/2013). 

 
Parágrafo primeiro: Na  hipótese  de  ocorrer  ampliação  da  capacidade  de produção 
do empreendimento previsto, após o exercício de 02 (dois) anos da  estrutura  prevista  
para  a  atualidade,  devidamente  enquadrada  nos  termos  da  Lei,  fica assegurada à  
nova indústria a concessão dos benefícios relacionados nesta Escritura;  

Parágrafo segundo:  Estendender-se-á os  benefícios  adicionais  que venham  a  ser  
instituídos  no  âmbito  da Lei Municipal n° 2.981/2013,  na  forma  da  legislação  a  ser 
editada, à EMPRESA. 

  

5 – Das Penalidades: 
5.1 - Os incentivos concedidos pelo Município serão cancelados, sem prejuízo de outras  
imposições legais, quando a empresa: 
I - recusar em assinar a Escritura Pública de Doação; 
II - atrasar injustificadamente o início e término das obras de instalação, e ainda, do 
efetivo início de funcionamento do projeto sugerido na proposta; 
III - deixar de cumprir o projeto de investimentos e/ou de geração de novos empregos, 
ou quaisquer outros compromissos assumidos quando da concessão do benefício; 
IV - possuir débito decorrente de tributos municipais inscritos em dívida ativa, na forma 
da legislação tributária municipal; 
V - ser declarada concordatária ou falida, ser extinta ou dissolvida por qualquer forma, 
ou encerrar suas atividades por mais de 90 dias. 
5.2 - Ocorrendo os casos supracitados, sujeitará o donatário às penalidades previstas no 
art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
I - Advertência; 
II - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
III - Retomada do imóvel pelo Município; 
5.3 - Da aplicação das penas definidas nos incisos "I" ao "III" do subitem 5.2, caberá 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
5.4 - As áreas cuja utilização não atenderem à finalidade a que se propõe ou cujos 
projetos não forem executados nos prazos e nas formas fixadas, reverterão ao 
Município, sem quaisquer ônus ou indenizações; 
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5.4.1 - Todas as edificações, as benfeitorias, as acessões e os melhoramentos que vierem 
a ser promovidos pelos donatários, que por sua natureza incorporarem a área pública 
doada, automaticamente, passarão a integrar o respectivo bem; 
5.5 - No caso de extinção ou reversão de área doada, o Poder Executivo concederá à 
empresa, o prazo de 6 (seis) meses, para a retirada das benfeitorias e das instalações que 
houver realizado, desde que não incorporadas ao imóvel, findo o qual, passarão a 
pertencer, por doação, de pleno direito, ao patrimônio do Município (Art. 8º, § 3º do 
Decreto Municipal 33/2013 de 06 de outubro de 2014). 
 
6 – Disposições gerais 
 
As obrigações assumidas na escritura pública de doação regular-se-ão, no que concerne 
a sua alteração, inexecução, rescisão, reversão, pelas disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, pelas disposições da Lei Municipal nº 
2.981/2013, pelo Decreto Municipal nº 33/2014, pelas demais disposições do Edital e 
seus anexos, e ainda, pelos preceitos do direito público. 
 
7 – Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Tapera, RS para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento da presente Escritura Pública. 

 
Selbach, RS, -x-x-x- de –x-x-x-x-x- de 2015. 

 
 

Em nome do MUNICÍPIO DE SELBACH, RS 
DOADOR 

 
- SÉRGIO ADEMIR KUHN -                         

Prefeito Municipal de SELBACH, RS 
- CLAUDIR MATIAS KOLING -   
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário  

 
- VOLNEI SCHNEIDER -  

Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
 

Empresa  LEONARDO LAMMERS ME 
Representante Legal: Leonardo Lammers 
DONATÁRIO 
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CP 03/2014 
MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO 

 
Escritura Publica de Doação, na forma abaixo descrita. 
 
Saibam os que esta pública escritura de doação, sendo o MUNICÍPIO DE SELBACH, 
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 87.613.501/0001-21, com sede no Largo 
Adolfo Albino Werlang,  14, Centro, Selbach, RS, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor SÉRGIO ADEMIR KUHN, portador da Cédula de Identidade sob 
n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, residente e domiciliado na 
Avenida 25 de Julho, Centro, Apto. 01, na cidade de Selbach, RS, devidamente 
autorizado pela Lei Municipal nº 2.981/2013, de 12 de novembro de 2013, e Lei 
Municipal ------------- (citar a Lei Específica para a empresa), e de outro lado como 
donatário MÁRCIO PIMENTEL DE OLIVEIRA ME, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
18.469.484/0001-88, com sede na Rua Pedro Utzig, 144, centro, Selbach, RS, 
representada neste ato, pelo Senhor Márcio Pimentel de Oliveira,  brasileiro, portador(a) 
da Cédula de Identidade nº 02770336088 DETRAN RS, e inscrito(a) no CPF-MF sob o 
nº 003.312.130-36, com endereço na Rua Afonso Knobb, 303, centro, Selbach, RS, 
considerando o resultado da CONCORRÊNCIA PUBLICA n° 03/2014, conforme 
constam dos processos internos já 
referidos, firmam o presente, obedecidas as disposições da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, nas seguintes condições: 
 
1 - Do Objeto. 
1.1 – Área: LOTE 93, ÁREA 03, QUADRA 165, SUPERFÍCIE DE 1.248,85 M2, 
sem benfeitorias, MATRÍCULA nº 3.204, fla. 01. RG, Lº 2, CRI Selbach, RS, com 
uso para INSTALAÇÃO DE NOVA PLANTA INDUSTRIAL EM SELBACH, RS, 
Através deste projeto, objetiva ampliar sua atuação no mercado de FABRICAÇÃO DE 
ESQUADRIAS METÁLICAS (SERRALHERIA). 

 
 
2 – Das Condições 
2.1 – O DONATARIO destas áreas terá que, no primeiro ano de funcionamento, 
baseados no critérios para avaliação especificados no Decreto nº 33/2014: 
 

a) Manter o equilíbrio econômico-financeiro do projeto; 
 
b) Gerar e manter 03 (três) novos empregos e manter, no mínimo, 
chegando a 06 (seis) empregos até o final de 10 (dez) anos contados da data 
de assinatura da presenta escritura; 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH 

Estado do Rio Grande do Sul 

_______________________________________________________________________ 

Largo Adolfo Albino Werlang, 14, gabinete@selbach.rs.gov.br - Fone 54 3387 1144  

CEP 99.450-000 – Selbach, RS 

 

c) Previsão de faturamento de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), com 
crescimento igual ou superior ao índice de inflação para os demais períodos; 
 
d) Volume de investimentos de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), 
chegando a R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) até o final de 10 
(dez) anos contados da data de assinatura da presenta escritura; 
 
e) Impacto ambiental: respeitar as regras constantes da legislação ambiental, 
realizando o licenciamento de sua atividade em todas as suas fases; 
 
f) Pioneirismo da indústria; 
 
g) Padrão tecnológico: O sistema produtivo a ser adotado nas instalações  
industriais, é  de nível  tecnológico de  última  geração  garantindo  dessa  
forma  elevadíssima  produtividade  e  a mais  alta qualidade dos produtos 
acabados; 
 
h) Viabilidade do investimento. 

 
2.1. - O DONATARIO se comprometerá, atendidas as condições previstas neste Edital: 
-  a iniciar as obras no prazo de 06 (seis) meses contados da assinatura do Protocolo de 
Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 29 de janeiro 
de 2016; 
- a instalar e implantar a sua unidade junto ao lote recebido como filial no prazo de 12 
(doze) meses contados da assinatura do Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de 
julho de 2015), culminando portanto em 29 de julho de 2016; 
- a operar como matriz, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do 
Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 
29 de julho de 2017. 
 
3 – Das Obrigações: 
3.1 - Do Doador: 
3.1.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial, no que der causa; 
3.1.2 - Notificar, por escrito, o donatário da aplicação de qualquer sanção; 
3.1.3 - Aplicar ao donatário penalidades, quando for o caso; 
3.1.4 - Prestar ao donatário toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
ao perfeito uso do terreno; 
3.1.5 - Controlar e fiscalizar o efetivo cumprimento dos projetos, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com o direito de impugnar tudo o que 
estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. 
 
3.2 - Do Donatário: 
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3.2.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial; 
3.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre o objeto; 
3.2.3 - Manter, durante a validade das obrigações assumidas na escritura pública de 
doação, as mesmas condições de habilitação; 
3.2.4 - Ficar responsável pela manutenção e preservação das áreas concedidas, bem 
como pelo seu estado de conservação; 
3.2.5 - Executar o projeto licitado, no prazo e forma estipulados nos documentos e 
projetos complementares da proposta técnica, edital e seus anexos; 
3.2.6 - Executar o projeto da melhor forma possível, dentro dos padrões exigidos neste 
edital; 
3.2.7 - Não ceder ou transferir a terceiros as áreas concedidas, ainda que parcial, sendo 
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de 
penalidade; 
3.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obrigações assumidas na escritura 
pública de doação; 
3.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, o pessoal devidamente habilitado, os 
materiais e o que mais se fizer necessário para a execução do objeto; 
3.2.10 - Fornecer os equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho dos 
serviços em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que 
não atenderem estas exigências; 
3.2.11 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada 
nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por 
tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral 
responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim 
como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras 
providências e obrigações necessárias à execução dos serviços; 
3.2.12 - Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite e legisle sobre segurança, higiene, 
medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados, 
quando necessário, os EPI´s de segurança; 
3.2.13 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados; 
3.2.14 - Assegurar que os serviços comercializados sejam no mínimo idênticos aos 
existentes no mercado; nunca inferior; 
3.2.15 - Fornecer, instalar e manter, às suas custas, móveis, máquinas, equipamentos, 
eletro-eletrônicos e utensílios, não disponibilizados pelo Município que forem 
necessários; 
3.2.16 - Atender às solicitações de documentos que vierem a ser feitas pelo Poder 
Executivo; 
3.2.17 - Não alienar, doar, locar, arrendar, ceder o uso ou dar em comodato a área 

concedida pelo Município, em qualquer tempo; 

3.2.18 - Arcar com os custos e despesas destinados a instalação dos projetos;  
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3.2.19 - Inalienabilidade dos imóveis, salvo em caso de aquisição de recursos junto a 

instituições financeiras, conforme Lei Municipal nº 2.981/2013 de 12 de novembro de 

2013. 

 

3.2.19.1. A cláusula de inalienabilidade, poderá ser 

suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, para obtenção 

de financiamento necessário à implementação do empreendimento, conforme autoriza o 

§ 3º do Art. 2º da Lei Municipal 2.981/2013. 

3.2.19.1. Outras exceções, deverão ser objeto de Lei 

Municipal específica. 

3.2.19 - A EMPRESA deverá informar, com  periodicidade  anual  ao MUNICÍPIO,  as  
iniciativas relacionadas  com  o  cumprimento  físico-financeiro  dos  investimentos  
previstos  nesta escritura; 
3.2.20 - A produção de bens deverá ter elevada margem do valor agregado;  
3.2.21 - Com  a  implantação  da  empresa  deverá haver   um  aumento  significativo  na  
capacidade  de geração de tributos federais, estaduais e municipais. 
3.2.22 - Em hipótese alguma os compromissos assumidos nesta Escritura poderão  
resultar  em  diminuição  anual  do  nível  de  recolhimento  do  ICMS  pela EMPRESA  
ao Município  de  SELBACH, RS,  em  relação  ao  ano  anterior, cujas GIAS deverão 
ser consideradas como se estivessem integralmente transcritas nesta Escritura; 
   
 
4 – Incentivos econômicos e estímulos fiscais 
4.1 - O DOADOR, baseado na legislação pertinente, concederá os incentivos abaixo, 
após a aprovação legislativa, homologação do certame e posterior assinatura das 
obrigações assumidas na escritura pública de doação: 
 

a) Terreno para implantação da empresa (Art. 2ª, alíena “a” LM 

2.981/2013) 

b) Prestação de serviço de aterro ou terraplanagem de terreno: 
TERRAPLENAGEM NECESSÁRIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO 
DO PAVILHÃO INDUSTRIAL (Art. 2ª, alíena “b” LM 2.981/2013) 

c) Rede de energia elétrica - geral até a entrada (Art. 2ª, alíena “d” LM 

2.981/2013); 

d) Sistema de abastecimento de água potável - geral até a entrada (Art. 2ª, 

alíena “e” LM 2.981/2013); 

d) Pavimentação com saibro nos estacionamentos, pátios de manobra, nas 

vias internas e nas vias de acesso à fábrica (Art. 2ª, alíena “g” LM 2.981/2013); 

e) Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre o imóvel 

doado pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura das 

obrigações assumidas na escritura pública de doação (Art. 3ª, alíena “a” LM 

2.981/2013); 
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f) Isenção de taxas de licença Ambiental, de licença para a execução de 

obras e serviços de engenharia, de fiscalização sanitária, de serviços diversos, de 

serviços urbanos, relacionados a implantação e eventuais ampliações, no prazo 

de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, alíena “b” LM 2.981/2013); 

g) Isenção da taxa de alvará de localização e funcionamento e de 

renovação anual da atividade, referente à atividade industrial desenvolvida ou a 

ser desenvolvida pela empresa no imóvel no prazo de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, 

alíena “d” LM 2.981/2013). 

 
Parágrafo primeiro: Na  hipótese  de  ocorrer  ampliação  da  capacidade  de produção 
do empreendimento previsto, após o exercício de 02 (dois) anos da  estrutura  prevista  
para  a  atualidade,  devidamente  enquadrada  nos  termos  da  Lei,  fica assegurada à  
nova indústria a concessão dos benefícios relacionados nesta Escritura;  

Parágrafo segundo:  Estendender-se-á os  benefícios  adicionais  que venham  a  ser  
instituídos  no  âmbito  da Lei Municipal n° 2.981/2013,  na  forma  da  legislação  a  ser 
editada, à EMPRESA. 

  

5 – Das Penalidades: 
5.1 - Os incentivos concedidos pelo Município serão cancelados, sem prejuízo de outras  
imposições legais, quando a empresa: 
I - recusar em assinar a Escritura Pública de Doação; 
II - atrasar injustificadamente o início e término das obras de instalação, e ainda, do 
efetivo início de funcionamento do projeto sugerido na proposta; 
III - deixar de cumprir o projeto de investimentos e/ou de geração de novos empregos, 
ou quaisquer outros compromissos assumidos quando da concessão do benefício; 
IV - possuir débito decorrente de tributos municipais inscritos em dívida ativa, na forma 
da legislação tributária municipal; 
V - ser declarada concordatária ou falida, ser extinta ou dissolvida por qualquer forma, 
ou encerrar suas atividades por mais de 90 dias. 
5.2 - Ocorrendo os casos supracitados, sujeitará o donatário às penalidades previstas no 
art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
I - Advertência; 
II - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
III - Retomada do imóvel pelo Município; 
5.3 - Da aplicação das penas definidas nos incisos "I" ao "III" do subitem 5.2, caberá 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
5.4 - As áreas cuja utilização não atenderem à finalidade a que se propõe ou cujos 
projetos não forem executados nos prazos e nas formas fixadas, reverterão ao 
Município, sem quaisquer ônus ou indenizações; 
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5.4.1 - Todas as edificações, as benfeitorias, as acessões e os melhoramentos que vierem 
a ser promovidos pelos donatários, que por sua natureza incorporarem a área pública 
doada, automaticamente, passarão a integrar o respectivo bem; 
5.5 - No caso de extinção ou reversão de área doada, o Poder Executivo concederá à 
empresa, o prazo de 6 (seis) meses, para a retirada das benfeitorias e das instalações que 
houver realizado, desde que não incorporadas ao imóvel, findo o qual, passarão a 
pertencer, por doação, de pleno direito, ao patrimônio do Município (Art. 8º, § 3º do 
Decreto Municipal 33/2013 de 06 de outubro de 2014). 
 
6 – Disposições gerais 
 
As obrigações assumidas na escritura pública de doação regular-se-ão, no que concerne 
a sua alteração, inexecução, rescisão, reversão, pelas disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, pelas disposições da Lei Municipal nº 
2.981/2013, pelo Decreto Municipal nº 33/2014, pelas demais disposições do Edital e 
seus anexos, e ainda, pelos preceitos do direito público. 
 
7 – Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Tapera, RS para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento da presente Escritura Pública. 

 
Selbach, RS, -x-x-x- de –x-x-x-x-x- de 2015. 

 
 

Em nome do MUNICÍPIO DE SELBACH, RS 
DOADOR 

 
- SÉRGIO ADEMIR KUHN -                         

Prefeito Municipal de SELBACH, RS 
- CLAUDIR MATIAS KOLING -   
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário  

 
- VOLNEI SCHNEIDER -  

Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
 

Empresa  MÁRCIO PIMENTEL DE OLIVEIRA ME 
Representante Legal: Márcio Pimentel de Oliveira 
DONATÁRIO 
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CP 03/2014 

MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO 
 

Escritura Publica de Doação, na forma abaixo descrita. 
 
Saibam os que esta pública escritura de doação, sendo o MUNICÍPIO DE SELBACH, 
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 87.613.501/0001-21, com sede no Largo 
Adolfo Albino Werlang,  14, Centro, Selbach, RS, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor SÉRGIO ADEMIR KUHN, portador da Cédula de Identidade sob 
n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, residente e domiciliado na 
Avenida 25 de Julho, Centro, Apto. 01, na cidade de Selbach, RS, devidamente 
autorizado pela Lei Municipal nº 2.981/2013, de 12 de novembro de 2013, e Lei 
Municipal ------------- (citar a Lei Específica para a empresa), e de outro lado como 
donatário HOFFMANN INDÚSTRIA METAL MECÂNICA LTDA, inscrita no CNPJ-
MF sob o nº 17.251.938/0001-87, com sede na Av. Jacuí, 56, sala 01, centro, Selbach, RS, 
representada neste ato, pelo Senhor Guilherme Hoffmann,  brasileiro, portador(a) da 
Cédula de Identidade nº 2049780857, e inscrito(a) no CPF-MF sob o nº 987.693.080-
04, com endereço na Av. Jacuí, 480, centro, Selbach, RSconsiderando o resultado da 
CONCORRÊNCIA PUBLICA n° 03/2014, conforme constam dos processos internos 
já 
referidos, firmam o presente, obedecidas as disposições da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, nas seguintes condições: 
 
1 - Do Objeto. 
1.1 – Área: LOTE 124, ÁREA 04, QUADRA 165, SUPERFÍCIE DE 1.251,85 M2, 
sem benfeitorias, MATRÍCULA nº 3.205, fla. 01. RG, Lº 2, CRI Selbach, RS, com 
uso para INSTALAÇÃO DE NOVA PLANTA INDUSTRIAL EM SELBACH, RS, 
Através deste projeto, objetiva ampliar sua atuação no mercado de FABRICAÇÃO e 
MANUTENÇÃO DE ARTIGOS DE FUNILARIA . 

 
 
2 – Das Condições 
2.1 – O DONATARIO destas áreas terá que, no primeiro ano de funcionamento, 
baseados no critérios para avaliação especificados no Decreto nº 33/2014: 
 

a) Manter o equilíbrio econômico-financeiro do projeto; 
 
b) Gerar e manter 03 (três) novos empregos e manter, no mínimo, 
chegando a 10 (dez) empregos até o final de 10 (dez) anos contados da data 
de assinatura da presenta escritura; 
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c) Previsão de faturamento de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), com 
crescimento igual ou superior ao índice de inflação para os demais períodos; 
 
d) Volume de investimentos de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), 
chegando a R$ 810.000,00 (oitocentos e dez mil reais) até o final de 10 
(dez) anos contados da data de assinatura da presenta escritura; 
 
e) Impacto ambiental: respeitar as regras constantes da legislação ambiental, 
realizando o licenciamento de sua atividade em todas as suas fases; 
 
f) Pioneirismo da indústria; 
 
g) Padrão tecnológico: O sistema produtivo a ser adotado nas instalações  
industriais, é  de nível  tecnológico de  última  geração  garantindo  dessa  
forma  elevadíssima  produtividade  e  a mais  alta qualidade dos produtos 
acabados; 
 
h) Viabilidade do investimento. 

 
2.1. - O DONATARIO se comprometerá, atendidas as condições previstas neste Edital: 
-  a iniciar as obras no prazo de 06 (seis) meses contados da assinatura do Protocolo de 
Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 29 de janeiro 
de 2016; 
- a instalar e implantar a sua unidade junto ao lote recebido como filial no prazo de 12 
(doze) meses contados da assinatura do Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de 
julho de 2015), culminando portanto em 29 de julho de 2016; 
- a operar como matriz, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do 
Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 
29 de julho de 2017. 
 
3 – Das Obrigações: 
3.1 - Do Doador: 
3.1.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial, no que der causa; 
3.1.2 - Notificar, por escrito, o donatário da aplicação de qualquer sanção; 
3.1.3 - Aplicar ao donatário penalidades, quando for o caso; 
3.1.4 - Prestar ao donatário toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
ao perfeito uso do terreno; 
3.1.5 - Controlar e fiscalizar o efetivo cumprimento dos projetos, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com o direito de impugnar tudo o que 
estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. 
 
3.2 - Do Donatário: 
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3.2.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial; 
3.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre o objeto; 
3.2.3 - Manter, durante a validade das obrigações assumidas na escritura pública de 
doação, as mesmas condições de habilitação; 
3.2.4 - Ficar responsável pela manutenção e preservação das áreas concedidas, bem 
como pelo seu estado de conservação; 
3.2.5 - Executar o projeto licitado, no prazo e forma estipulados nos documentos e 
projetos complementares da proposta técnica, edital e seus anexos; 
3.2.6 - Executar o projeto da melhor forma possível, dentro dos padrões exigidos neste 
edital; 
3.2.7 - Não ceder ou transferir a terceiros as áreas concedidas, ainda que parcial, sendo 
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de 
penalidade; 
3.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obrigações assumidas na escritura 
pública de doação; 
3.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, o pessoal devidamente habilitado, os 
materiais e o que mais se fizer necessário para a execução do objeto; 
3.2.10 - Fornecer os equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho dos 
serviços em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que 
não atenderem estas exigências; 
3.2.11 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada 
nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por 
tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral 
responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim 
como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras 
providências e obrigações necessárias à execução dos serviços; 
3.2.12 - Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite e legisle sobre segurança, higiene, 
medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados, 
quando necessário, os EPI´s de segurança; 
3.2.13 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados; 
3.2.14 - Assegurar que os serviços comercializados sejam no mínimo idênticos aos 
existentes no mercado; nunca inferior; 
3.2.15 - Fornecer, instalar e manter, às suas custas, móveis, máquinas, equipamentos, 
eletro-eletrônicos e utensílios, não disponibilizados pelo Município que forem 
necessários; 
3.2.16 - Atender às solicitações de documentos que vierem a ser feitas pelo Poder 
Executivo; 
3.2.17 - Não alienar, doar, locar, arrendar, ceder o uso ou dar em comodato a área 

concedida pelo Município, em qualquer tempo; 

3.2.18 - Arcar com os custos e despesas destinados a instalação dos projetos;  
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3.2.19 - Inalienabilidade dos imóveis, salvo em caso de aquisição de recursos junto a 

instituições financeiras, conforme Lei Municipal nº 2.981/2013 de 12 de novembro de 

2013. 

 

3.2.19.1. A cláusula de inalienabilidade, poderá ser 

suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, para obtenção 

de financiamento necessário à implementação do empreendimento, conforme autoriza o 

§ 3º do Art. 2º da Lei Municipal 2.981/2013. 

3.2.19.1. Outras exceções, deverão ser objeto de Lei 

Municipal específica. 

3.2.19 - A EMPRESA deverá informar, com  periodicidade  anual  ao MUNICÍPIO,  as  
iniciativas relacionadas  com  o  cumprimento  físico-financeiro  dos  investimentos  
previstos  nesta escritura; 
3.2.20 - A produção de bens deverá ter elevada margem do valor agregado;  
3.2.21 - Com  a  implantação  da  empresa  deverá haver   um  aumento  significativo  na  
capacidade  de geração de tributos federais, estaduais e municipais. 
3.2.22 - Em hipótese alguma os compromissos assumidos nesta Escritura poderão  
resultar  em  diminuição  anual  do  nível  de  recolhimento  do  ICMS  pela EMPRESA  
ao Município  de  SELBACH, RS,  em  relação  ao  ano  anterior, cujas GIAS deverão 
ser consideradas como se estivessem integralmente transcritas nesta Escritura; 
   
 
4 – Incentivos econômicos e estímulos fiscais 
4.1 - O DOADOR, baseado na legislação pertinente, concederá os incentivos abaixo, 
após a aprovação legislativa, homologação do certame e posterior assinatura das 
obrigações assumidas na escritura pública de doação: 
 

a) Terreno para implantação da empresa (Art. 2ª, alíena “a” LM 

2.981/2013) 

b) Prestação de serviço de aterro ou terraplanagem de terreno: 
TERRAPLENAGEM NECESSÁRIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO 
DO PAVILHÃO INDUSTRIAL (Art. 2ª, alíena “b” LM 2.981/2013) 

c) Rede de energia elétrica - geral até a entrada (Art. 2ª, alíena “d” LM 

2.981/2013); 

d) Sistema de abastecimento de água potável - geral até a entrada (Art. 2ª, 

alíena “e” LM 2.981/2013); 

d) Pavimentação com saibro nos estacionamentos, pátios de manobra, nas 

vias internas e nas vias de acesso à fábrica (Art. 2ª, alíena “g” LM 2.981/2013); 

e) Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre o imóvel 

doado pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura das 

obrigações assumidas na escritura pública de doação (Art. 3ª, alíena “a” LM 

2.981/2013); 
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f) Isenção de taxas de licença Ambiental, de licença para a execução de 

obras e serviços de engenharia, de fiscalização sanitária, de serviços diversos, de 

serviços urbanos, relacionados a implantação e eventuais ampliações, no prazo 

de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, alíena “b” LM 2.981/2013); 

g) Isenção da taxa de alvará de localização e funcionamento e de 

renovação anual da atividade, referente à atividade industrial desenvolvida ou a 

ser desenvolvida pela empresa no imóvel no prazo de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, 

alíena “d” LM 2.981/2013). 

 
Parágrafo primeiro: Na  hipótese  de  ocorrer  ampliação  da  capacidade  de produção 
do empreendimento previsto, após o exercício de 02 (dois) anos da  estrutura  prevista  
para  a  atualidade,  devidamente  enquadrada  nos  termos  da  Lei,  fica assegurada à  
nova indústria a concessão dos benefícios relacionados nesta Escritura;  

Parágrafo segundo:  Estendender-se-á os  benefícios  adicionais  que venham  a  ser  
instituídos  no  âmbito  da Lei Municipal n° 2.981/2013,  na  forma  da  legislação  a  ser 
editada, à EMPRESA. 

  

5 – Das Penalidades: 
5.1 - Os incentivos concedidos pelo Município serão cancelados, sem prejuízo de outras  
imposições legais, quando a empresa: 
I - recusar em assinar a Escritura Pública de Doação; 
II - atrasar injustificadamente o início e término das obras de instalação, e ainda, do 
efetivo início de funcionamento do projeto sugerido na proposta; 
III - deixar de cumprir o projeto de investimentos e/ou de geração de novos empregos, 
ou quaisquer outros compromissos assumidos quando da concessão do benefício; 
IV - possuir débito decorrente de tributos municipais inscritos em dívida ativa, na forma 
da legislação tributária municipal; 
V - ser declarada concordatária ou falida, ser extinta ou dissolvida por qualquer forma, 
ou encerrar suas atividades por mais de 90 dias. 
5.2 - Ocorrendo os casos supracitados, sujeitará o donatário às penalidades previstas no 
art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
I - Advertência; 
II - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
III - Retomada do imóvel pelo Município; 
5.3 - Da aplicação das penas definidas nos incisos "I" ao "III" do subitem 5.2, caberá 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
5.4 - As áreas cuja utilização não atenderem à finalidade a que se propõe ou cujos 
projetos não forem executados nos prazos e nas formas fixadas, reverterão ao 
Município, sem quaisquer ônus ou indenizações; 
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5.4.1 - Todas as edificações, as benfeitorias, as acessões e os melhoramentos que vierem 
a ser promovidos pelos donatários, que por sua natureza incorporarem a área pública 
doada, automaticamente, passarão a integrar o respectivo bem; 
5.5 - No caso de extinção ou reversão de área doada, o Poder Executivo concederá à 
empresa, o prazo de 6 (seis) meses, para a retirada das benfeitorias e das instalações que 
houver realizado, desde que não incorporadas ao imóvel, findo o qual, passarão a 
pertencer, por doação, de pleno direito, ao patrimônio do Município (Art. 8º, § 3º do 
Decreto Municipal 33/2013 de 06 de outubro de 2014). 
 
6 – Disposições gerais 
 
As obrigações assumidas na escritura pública de doação regular-se-ão, no que concerne 
a sua alteração, inexecução, rescisão, reversão, pelas disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, pelas disposições da Lei Municipal nº 
2.981/2013, pelo Decreto Municipal nº 33/2014, pelas demais disposições do Edital e 
seus anexos, e ainda, pelos preceitos do direito público. 
 
7 – Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Tapera, RS para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento da presente Escritura Pública. 

 
 

Selbach, RS, -x-x-x- de –x-x-x-x-x- de 2015. 
 

 
Em nome do MUNICÍPIO DE SELBACH, RS 
DOADOR 

 
- SÉRGIO ADEMIR KUHN -                         

Prefeito Municipal de SELBACH, RS 
- CLAUDIR MATIAS KOLING -   
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário  

 
- VOLNEI SCHNEIDER -  

Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
 

Empresa  HOFFMANN INDÚSTRIA METAL MECÂNICA LTDA  
Representante Legal: Guilherme Hoffmann 
DONATÁRIO 
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CP 03/2014 

MINUTA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO 
 

Escritura Publica de Doação, na forma abaixo descrita. 
 
Saibam os que esta pública escritura de doação, sendo o MUNICÍPIO DE SELBACH, 
através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 87.613.501/0001-21, com sede no Largo 
Adolfo Albino Werlang,  14, Centro, Selbach, RS, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor SÉRGIO ADEMIR KUHN, portador da Cédula de Identidade sob 
n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, residente e domiciliado na 
Avenida 25 de Julho, Centro, Apto. 01, na cidade de Selbach, RS, devidamente 
autorizado pela Lei Municipal nº 2.981/2013, de 12 de novembro de 2013, e Lei 
Municipal ------------- (citar a Lei Específica para a empresa), e de outro lado como 
donatário JACIR BUSS 90752317091, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
17.914.112/0001-50, com sede na Rua Pedro Utzig, 144, centro, Selbach, RS, 
representada neste ato, pelo Senhor Jacir Buss,  brasileiro, casado, portador(a) da 
Cédula de Identidade nº 5044684602 SSP RS, e inscrito(a) no CPF-MF sob o nº 
907.523.170-91, com endereço na Rua Pedro Utzig, 144, centro, Selbach, RS, 
considerando o resultado da CONCORRÊNCIA PUBLICA n° 03/2014, conforme 
constam dos processos internos já 
referidos, firmam o presente, obedecidas as disposições da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, nas seguintes condições: 
 
1 - Do Objeto. 
1.1 – Área: LOTE 540, ÁREA 14, QUADRA 165, SUPERFÍCIE DE 1.241,36 M2, 
sem benfeitorias, MATRÍCULA nº 3.217, fla. 01. RG, Lº 2, CRI Selbach, RS, com 
uso para INSTALAÇÃO DE NOVA PLANTA INDUSTRIAL EM SELBACH, RS, 
Através deste projeto, objetiva ampliar sua atuação no mercado de FABRICAÇÃO e 
MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E  ESQUADRIAS 
METÁLICAS (SERRALHERIA). 

 
 
2 – Das Condições 
2.1 – O DONATARIO destas áreas terá que, no primeiro ano de funcionamento, 
baseados no critérios para avaliação especificados no Decreto nº 33/2014: 
 

a) Manter o equilíbrio econômico-financeiro do projeto; 
 
b) Gerar e manter 03 (três) novos empregos e manter, no mínimo, 
chegando a 05 (cinco) empregos até o final de 10 (dez) anos contados da 
data de assinatura da presenta escritura; 
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c) Previsão de faturamento de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), com 
crescimento igual ou superior ao índice de inflação para os demais períodos; 
 
d) Volume de investimentos de R$ 50.001,00 (cinquenta mil e um reais), 
chegando a R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) até o final de 10 
(dez) anos contados da data de assinatura da presenta escritura; 
 
e) Impacto ambiental: respeitar as regras constantes da legislação ambiental, 
realizando o licenciamento de sua atividade em todas as suas fases; 
 
f) Pioneirismo da indústria; 
 
g) Padrão tecnológico: O sistema produtivo a ser adotado nas instalações  
industriais, é  de nível  tecnológico de  última  geração  garantindo  dessa  
forma  elevadíssima  produtividade  e  a mais  alta qualidade dos produtos 
acabados; 
 
h) Viabilidade do investimento. 

 
2.1. - O DONATARIO se comprometerá, atendidas as condições previstas neste Edital: 
-  a iniciar as obras no prazo de 06 (seis) meses contados da assinatura do Protocolo de 
Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 29 de janeiro 
de 2016; 
- a instalar e implantar a sua unidade junto ao lote recebido como filial no prazo de 12 
(doze) meses contados da assinatura do Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de 
julho de 2015), culminando portanto em 29 de julho de 2016; 
- a operar como matriz, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura do 
Protocolo de Intenções (que ocorreu em 29 de julho de 2015), culminando portanto em 
29 de julho de 2017. 
 
3 – Das Obrigações: 
3.1 - Do Doador: 
3.1.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial, no que der causa; 
3.1.2 - Notificar, por escrito, o donatário da aplicação de qualquer sanção; 
3.1.3 - Aplicar ao donatário penalidades, quando for o caso; 
3.1.4 - Prestar ao donatário toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
ao perfeito uso do terreno; 
3.1.5 - Controlar e fiscalizar o efetivo cumprimento dos projetos, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário, com o direito de impugnar tudo o que 
estiver em desacordo com estas instruções e a boa técnica de execução. 
 
3.2 - Do Donatário: 
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3.2.1 - Executar fielmente as obrigações assumidas na escritura pública de doação, de 
acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial; 
3.2.2 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre o objeto; 
3.2.3 - Manter, durante a validade das obrigações assumidas na escritura pública de 
doação, as mesmas condições de habilitação; 
3.2.4 - Ficar responsável pela manutenção e preservação das áreas concedidas, bem 
como pelo seu estado de conservação; 
3.2.5 - Executar o projeto licitado, no prazo e forma estipulados nos documentos e 
projetos complementares da proposta técnica, edital e seus anexos; 
3.2.6 - Executar o projeto da melhor forma possível, dentro dos padrões exigidos neste 
edital; 
3.2.7 - Não ceder ou transferir a terceiros as áreas concedidas, ainda que parcial, sendo 
nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de 
penalidade; 
3.2.8 - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao município ou a terceiros 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução das obrigações assumidas na escritura 
pública de doação; 
3.2.9 - Disponibilizar os equipamentos exigidos, o pessoal devidamente habilitado, os 
materiais e o que mais se fizer necessário para a execução do objeto; 
3.2.10 - Fornecer os equipamentos e materiais necessários ao bom desempenho dos 
serviços em perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção, substituindo aqueles que 
não atenderem estas exigências; 
3.2.11 - Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada 
nos serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por 
tudo mais que, como empregadora deve satisfazer, além de ficar sob sua integral 
responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim 
como os registros, seguros contra riscos de acidente do trabalho, impostos e outras 
providências e obrigações necessárias à execução dos serviços; 
3.2.12 - Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite e legisle sobre segurança, higiene, 
medicina do trabalho e sua regulamentação, devendo fornecer aos seus empregados, 
quando necessário, os EPI´s de segurança; 
3.2.13 - Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos serviços prestados; 
3.2.14 - Assegurar que os serviços comercializados sejam no mínimo idênticos aos 
existentes no mercado; nunca inferior; 
3.2.15 - Fornecer, instalar e manter, às suas custas, móveis, máquinas, equipamentos, 
eletro-eletrônicos e utensílios, não disponibilizados pelo Município que forem 
necessários; 
3.2.16 - Atender às solicitações de documentos que vierem a ser feitas pelo Poder 
Executivo; 
3.2.17 - Não alienar, doar, locar, arrendar, ceder o uso ou dar em comodato a área 

concedida pelo Município, em qualquer tempo; 

3.2.18 - Arcar com os custos e despesas destinados a instalação dos projetos;  
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3.2.19 - Inalienabilidade dos imóveis, salvo em caso de aquisição de recursos junto a 

instituições financeiras, conforme Lei Municipal nº 2.981/2013 de 12 de novembro de 

2013. 

 

3.2.19.1. A cláusula de inalienabilidade, poderá ser 

suspensa exclusivamente para garantia perante instituições financeiras, para obtenção 

de financiamento necessário à implementação do empreendimento, conforme autoriza o 

§ 3º do Art. 2º da Lei Municipal 2.981/2013. 

3.2.19.1. Outras exceções, deverão ser objeto de Lei 

Municipal específica. 

3.2.19 - A EMPRESA deverá informar, com  periodicidade  anual  ao MUNICÍPIO,  as  
iniciativas relacionadas  com  o  cumprimento  físico-financeiro  dos  investimentos  
previstos  nesta escritura; 
3.2.20 - A produção de bens deverá ter elevada margem do valor agregado;  
3.2.21 - Com  a  implantação  da  empresa  deverá haver   um  aumento  significativo  na  
capacidade  de geração de tributos federais, estaduais e municipais. 
3.2.22 - Em hipótese alguma os compromissos assumidos nesta Escritura poderão  
resultar  em  diminuição  anual  do  nível  de  recolhimento  do  ICMS  pela EMPRESA  
ao Município  de  SELBACH, RS,  em  relação  ao  ano  anterior, cujas GIAS deverão 
ser consideradas como se estivessem integralmente transcritas nesta Escritura; 
   
 
4 – Incentivos econômicos e estímulos fiscais 
4.1 - O DOADOR, baseado na legislação pertinente, concederá os incentivos abaixo, 
após a aprovação legislativa, homologação do certame e posterior assinatura das 
obrigações assumidas na escritura pública de doação: 
 

a) Terreno para implantação da empresa (Art. 2ª, alíena “a” LM 

2.981/2013) 

b) Prestação de serviço de aterro ou terraplanagem de terreno: 
TERRAPLENAGEM NECESSÁRIA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO 
DO PAVILHÃO INDUSTRIAL (Art. 2ª, alíena “b” LM 2.981/2013) 

c) Rede de energia elétrica - geral até a entrada (Art. 2ª, alíena “d” LM 

2.981/2013); 

d) Sistema de abastecimento de água potável - geral até a entrada (Art. 2ª, 

alíena “e” LM 2.981/2013); 

d) Pavimentação com saibro nos estacionamentos, pátios de manobra, nas 

vias internas e nas vias de acesso à fábrica (Art. 2ª, alíena “g” LM 2.981/2013); 

e) Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sobre o imóvel 

doado pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura das 

obrigações assumidas na escritura pública de doação (Art. 3ª, alíena “a” LM 

2.981/2013); 
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f) Isenção de taxas de licença Ambiental, de licença para a execução de 

obras e serviços de engenharia, de fiscalização sanitária, de serviços diversos, de 

serviços urbanos, relacionados a implantação e eventuais ampliações, no prazo 

de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, alíena “b” LM 2.981/2013); 

g) Isenção da taxa de alvará de localização e funcionamento e de 

renovação anual da atividade, referente à atividade industrial desenvolvida ou a 

ser desenvolvida pela empresa no imóvel no prazo de até 05 (cinco) anos (Art. 3ª, 

alíena “d” LM 2.981/2013). 

 
Parágrafo primeiro: Na  hipótese  de  ocorrer  ampliação  da  capacidade  de produção 
do empreendimento previsto, após o exercício de 02 (dois) anos da  estrutura  prevista  
para  a  atualidade,  devidamente  enquadrada  nos  termos  da  Lei,  fica assegurada à  
nova indústria a concessão dos benefícios relacionados nesta Escritura;  

Parágrafo segundo:  Estendender-se-á os  benefícios  adicionais  que venham  a  ser  
instituídos  no  âmbito  da Lei Municipal n° 2.981/2013,  na  forma  da  legislação  a  ser 
editada, à EMPRESA. 

  

5 – Das Penalidades: 
5.1 - Os incentivos concedidos pelo Município serão cancelados, sem prejuízo de outras  
imposições legais, quando a empresa: 
I - recusar em assinar a Escritura Pública de Doação; 
II - atrasar injustificadamente o início e término das obras de instalação, e ainda, do 
efetivo início de funcionamento do projeto sugerido na proposta; 
III - deixar de cumprir o projeto de investimentos e/ou de geração de novos empregos, 
ou quaisquer outros compromissos assumidos quando da concessão do benefício; 
IV - possuir débito decorrente de tributos municipais inscritos em dívida ativa, na forma 
da legislação tributária municipal; 
V - ser declarada concordatária ou falida, ser extinta ou dissolvida por qualquer forma, 
ou encerrar suas atividades por mais de 90 dias. 
5.2 - Ocorrendo os casos supracitados, sujeitará o donatário às penalidades previstas no 
art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 
I - Advertência; 
II - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
o Município, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
III - Retomada do imóvel pelo Município; 
5.3 - Da aplicação das penas definidas nos incisos "I" ao "III" do subitem 5.2, caberá 
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 
apresentado no mesmo local. 
5.4 - As áreas cuja utilização não atenderem à finalidade a que se propõe ou cujos 
projetos não forem executados nos prazos e nas formas fixadas, reverterão ao 
Município, sem quaisquer ônus ou indenizações; 
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5.4.1 - Todas as edificações, as benfeitorias, as acessões e os melhoramentos que vierem 
a ser promovidos pelos donatários, que por sua natureza incorporarem a área pública 
doada, automaticamente, passarão a integrar o respectivo bem; 
5.5 - No caso de extinção ou reversão de área doada, o Poder Executivo concederá à 
empresa, o prazo de 6 (seis) meses, para a retirada das benfeitorias e das instalações que 
houver realizado, desde que não incorporadas ao imóvel, findo o qual, passarão a 
pertencer, por doação, de pleno direito, ao patrimônio do Município (Art. 8º, § 3º do 
Decreto Municipal 33/2013 de 06 de outubro de 2014). 
 
6 – Disposições gerais 
 
As obrigações assumidas na escritura pública de doação regular-se-ão, no que concerne 
a sua alteração, inexecução, rescisão, reversão, pelas disposições da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, pelas disposições da Lei Municipal nº 
2.981/2013, pelo Decreto Municipal nº 33/2014, pelas demais disposições do Edital e 
seus anexos, e ainda, pelos preceitos do direito público. 
 
7 – Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Tapera, RS para qualquer procedimento relacionado 
com o cumprimento da presente Escritura Pública. 

 
 

Selbach, RS, -x-x-x- de –x-x-x-x-x- de 2015. 
 

 
Em nome do MUNICÍPIO DE SELBACH, RS 
DOADOR 

 
- SÉRGIO ADEMIR KUHN -                         

Prefeito Municipal de SELBACH, RS 
- CLAUDIR MATIAS KOLING -   
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agropecuário  

 
- VOLNEI SCHNEIDER -  

Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
 

Empresa  JACIR BUSS 90752317091 
Representante Legal: Jacir Buss 
DONATÁRIO 

 


