
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE elo.|Folha
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 pres dida NYGÍ

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NovôHornontê AO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº. 090/2020
CONCORRÊNCIA Nº 002/2020
ADJUDICAÇÃO
OBJETO: ALIENAÇÃODE BEM IMÓVEL: “Um imóvel urbano, matricula nº 32.342-
primeira faixa, medindo 13.794 m” conforme levantamento topográfico realizado,
confrontando ao norte com Eleodoro Pereira da Silva, ao sul com comprimento de 100
metros e uma largura uniforme de 135 metros. Trata-se de uma gleba sem benfeitorias,
situada na antiga Fazenda Estiva, sendo a faixa de terra é formada por um polígono
irregular formado pela ligação de 13 pontos (do P01 ao P13 do anexo 1 - Mapa), com
saída para estrada vicinal Professor Miguel Brabo, no sentido de Novo Horizonte para
Vila Cardoso, aproximadamente 300 metros após a Avenida José Wilibaldo de Freitas,
à direita”,
A Comissão Permanente de licitações, designada pelo Decreto nº 6.917/20 de 31 de junho
de 2020, no uso de suas atribuições legais no quese refere a Concorrência nº 002/2020,
relativo à licitação do tipo maior oferta, Processo nº. 090/2020, alienação, por venda, com
encargos, de 01 (um) IMÓVEL URBANO (terreno), sem benfeitorias, constante na área
descrita na alínea I, da Lei Municipal nº 5.044/2020, ADJUDICA em favor da pessoa
física de RODRIGO GRACIANO FLORIANO DE OLIVEIRA, Cédulade Identidade
nº 28211.535-3 - SSP/SP, CPF/MF nº 177.931.838-35, residente na Rua Trajano
Machado, nº 1306, bairro Vila Paty, CEP. 14960-000, na cidade de Novo Horizonte,
Estado de São Paulo, a Gleba 01 — maior oferta R$ 335.001,00 (trezentose trinta e cinco
mil e um real), o resultado obtido no referido processo em conformidade com a Ata de
encerramento (fis. 190/192). Os autos do processo estão à disposição dos interessados
para vista franqueada, a partir desta publicação. Após o decurso do prazo recursal ou
julgado o eventualmente interposto, será a licitação levada à apreciação do senhor
Prefeito, para a devida homologação/adjudicação/anulação/revogação.
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