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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DOAçAO 

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Doacão Condicionada, de urn lado, como 
DOADORA e assim doravante denorninada, a USINA ACUCAREIRA S. MANOEL S.A., 
empresa corn sede no municIpio de São Manuel, Estado de Sao Paulo, na Fazenda Boa Vista, 
s/n0, caixa postal 127, inscrita no CNPJIMF sob n° 60.329.174/0001-24, neste ato representada 
na forma de seu Estatuto Social e, de outro lado, como DONATARIA, a CASA SANTA 
MARIA, estabelecida na cidade de Sao Manuel, Estado de São Paulo, na Avenida Joao Batista 
Grava, n° 32, Jardim Santa Monica CEP 18.650-000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
03.775.328/0001-78, neste ato representada na forma de seu Estatuto, tern entre si justo e 
contratado e se obrigam a cumprir e fazer cumprir, por si, seus herdeiros e sucessores, na 
melhor forma e para todos os efeitos de direito, o presente contrato, que se regerá pelas 
disposicoes aplicáveis no Código Civil Brasileiro e mediante as cláusula e condicöes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 presente Instrumento Particular de Contrato de Doação 
fundamenta-se nas seguintes consideracoes: 

a) Que a DOADORA é uma indüstria sucroenergética localizada no MunicIpio de São 
Manuel/SP; 

b) Que a DOADORA, seus acionistas e sua diretoria reconhecern que o crescimento sustentável 
de urna indüstria depende, além de outros fatores, da manutenção, do bem-estar e da qualidade 
de vida das comunidades locais e que açöes de responsabilidade social são instrumentos 
adequados para tal finalidade; 

c) Na necessidade da comunidade local em intensificar o amparo e prornocão social da criança e 
do adolescente, através dos préstimos de cuidados, cornplemento da educaçao e capacitação 
proflssional. 

e) Que a DONATARIA tern como flnalidade o abrigo de criancas e adolescentes, servicos de 
assistência social, o planejamento e execucão de programas de protecão Sócio-educativos 
destinados a crianca e adolescentes, de acordo corn os princIpios e diretrizes estabelecidas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; 

f) Que a DONATARIA assiste a criança e o adolescente através de medidas fundadas no 
Cuidado, na Educacão e na Formaçao, visando a sua integração social; 

g) Que a DONATARIA desenvolve suas atividades observando os princIpios da legalida --
impessoalidade, moralidade, publicidade, econornicidade e da eficiência e sem qualque 
discrirninacão de origern, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras forrnas de discriminaçao, 
prestando serviços gratuitos e perrnanentes; 

CLAUSULA SEGUNDA: 0 objeto deste contrato é a Doacão de R$ 3.100,00 (três mil e cern 
reais) rnensais, durante 12 (doze) rneses, a partir de 1° de janeiro de 2019. 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 presente Contrato de Doação vigorará ate 31 de dezernbro de 
2019, ou assirn que esgotadas as obrigaçoes nele pactuadas, dando-se as partes por pagas e 
satisfeitas. 	 4____ 
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CLAUSULA QUARTA: E de responsabilidade da DONATARIA que a doaçao descrita na 
Cláusula Primeira seja destinada, ünica e exciusivamente, ao funcionamento da Instituicão 
Donatária, de maneira a ser utiizada para o desenvolvirnento educacional, pedagógico, 
esportivo, cultural e artIstico das crianças e adolescentes por ela atendidos; 

Parágrafo ñnico: 0 nao cumprimento das condiçöes estabelecidas no presente artigo implicará 
na interposicão, por parte da DOADORA, das medidas judiciais cabIveis, visando o retorno da 
doacao para seu patrimônio. 

CLAUSULA QUINTA: As partes pactuam ainda que: 

a) Em hipótese alguma poderão alegar como justificativa ou defesa, o desconhecimento, a 
incompreensão, düvidas ou esquecimento das cláusulas e condiçoes, no seu todo ou em parte, 
expressas no presente contrato. Nenhuma delas poderá substabelecer este contrato, no seu todo 
ou em parte, ou negociar direitos dele decorrentes, sem o expresso consentimento da outra, por 
escrito. 

b) Ficam revogadas e sem qualquer efeito todas as comunicaçöes, cartas ou ajustes anteriores a 
esta data, que nao fazem parte integrante deste instrumento. 

CLAUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Manuel, Estado de São Paulo, com 
expressa renüncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha se-b, para a 
soluçao de qualquer düvida oriunda do presente instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual 
teor e forma, para urn ünico e 86 efeito, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se, por 
si, herdeiros ou sucessores, a cumpri-lo e respeitá-lo em todas suas disposiçoes e a fim de que 
produza seus jurIdicos e legais efeitos. 

São Manuel, 10  de janeiro de 2019. 

USINA AUCAREIRA S. MANOEL S.A. 
DOADORA 
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