
CNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Sam. Folha
Nº

UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NovoHorizonte

CONTRATO Nº 024/2021
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 039/2021

TERMO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRADO IMÓVEL —- MATRÍCULA Nº 40.772 REFERENTE
A CONCORRÊNCIA Nº 002/2021, QUE, ENTRESI, FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO
HORIZONTEE, DE OUTRO A LGF LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS - EIRELI, PELAS CLÁUSULAS
E CONDIÇÕES SEGUINTES

Pelo presente termo de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, pessoa
jurídica de direito público, sediado na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, centro, na
cidade de Novo Horizonte/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45,152.139/0001-99, representado
pelo senhor FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal em exercício, brasileiro,
advogado, portador da cédula de identidade RG. Nº 24.683,455-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o nº 177.931,788-31, domiciliado e residente neste Município, doravante denominado de
MUNICÍPIO, de outro lado, a empresa LGF LOCAÇÕESE SERVICOS AGRÍCOLAS- EIRELI, inscrita
no CNPJ/ME sob o nº 14.949.956/0001-49, com sede na Rua Trajano Machado, nº 1317, Bairro
Vila Pati, em Novo Horizonte - SP, CEP 14960-000, neste ato representada pelo proprietário,
senhor Luigi Graciano Floriano de Oliveira, portador da Cédula de Identidade nº.28.075.031-6-
SSP/SP e do CPF nº 278.476.358-79, residente e domiciliado na Rua Trajano Machado, nº 1317,
Bairro Vila Patti, em Novo Horizonte - SP, CEP 14960-000, doravante denominada COMPRADOR,
em observância e atendimento ao processo administrativo nº 0200001454/2020 — processo
licitatório nº 039/2021 - Concorrência nº 002/2021, com subordinação à Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com asalterações introduzidas pela legislação superveniente, vigente
e aplicável à espécie e pela Lei Municipal nº 5.043, de 17 de março de 2020, têm, entresi, certo
e ajustado este contrato em conformidade com as seguintes condições e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:
1.1. - O MUNICÍPIO neste ato vende ao COMPRADOR,o imóvel a seguir caracterizado:

“GLEBA - |- Um imóvel urbano; Área desmembrada: Umaárea deterras, sem benfeitorias, com
área de 3,0000 Hectares, ou seja, 30.000,000 m? de terras, designada “ÁREA DESMEMBRADA”,
inclusa na FAZENDA MODELO, neste município e comarca, dentro do seguinte roteiro: “Inicia-se
a descrição deste perímetro no vértice BFX-V-32476, deste, segue confrontando com Estrada
Municipal NVH-050, foram respeitados 6,00 metros a partir do eixo conforme Lei nº 2.182/2001
de 15 de agosto de 2001, de domínio do município de Novo Horizonte SP, representado pelo
Prefeito Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 215231'29”” e 89,92 m até o vértice
BFX-V-18206, 220º35'00” e 34,80m até o vértice AVB-M-2302, deste, segue confrontando com
deste segue confrontando com o imóvel rural denominado “Fazenda Modelo”, objeto da
matrícula nº 39.553, propriedade de A.W.B Agropecuária LTDA, estabelecida na Rua XV de
novembro, nº 867, 5º andar, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 00.880.779/0001-87; J.1.B.
Agropecuária LTDA, estabelecida à Rua XV de novembro,nº 867, 6º andar, nesta cidade, inscrita
no CNPJ nº 00.898.667/0001-5, com os seguintes azimutes e distâncias: 30528'20”” e 236,06m
até o vértice BFX-V-18246, 33º35'41” e 124,65m até O vértice BFX-V-32477, deste, segue
confrontando com Área Remanescente — Origem na matricula nº 39.552, com os seguintes
azimutes e distâncias: 125º28'21” e 243,33m até O vértice BFX-V-32476, ponto inicial da
descrição deste perímetro, perfazendo assim uma área superficial de 3,000 hectares, ou seja,
30.000,000 m?” devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Novo Horizonte/SP, sob nº 40,772.
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CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO:
2.1,- O preço total obtido com a venda do imóvel é de R$ 451.000,00 (quatrocentos e cinquenta
e um mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. O valor constante da cláusula segunda terá como pagamentoà vista a conversão do valor
do depósito garantia de que trata o subitem 5.1.5. do edital nº 023/2021, no valor de R$
22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). E o remanescente R$ 428.500,00 (quatrocentos
e vinte e oito mil reais), parcelados em 23 (vinte e três) parcelas mensais iguais de R$ 18.630,44
(dezoito mil e seiscentose trinta reais e quarenta e quatro centavos), corrigidas pelo IPCA/IBGE
a partir da 13º (décima terceira) parcela (art. 2º, da Lei Municipal nº 5.043/2020).

3.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito em conta bancária no Banco do Brasil
S/A, agencia 0119-8, conta corrente nº 130151-9 — Alienação de Bens.

3.3. Caso o pagamento seja em cheque, a quitação só se dará após sua compensação.

CLÁUSULA QUARTA - DA OUTORGA DA ESCRITURA:
4,1, À outorga definitiva da escritura, ocorrerá após cumprimento de todas as exigências
constantes da Lei Municipal nº 5.043/2020 e, comprovação de que a empresa se encontra em
pleno funcionamento de suas atividades (52º do art. 4º da lei nº 5.043/2020), correndo por
conta do adquirente do imóvel todas as despesas cartorárias e tributárias incidentes na
alienação.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
5.1. - O MUNICÍPIO se responsabilizará pelo pagamento dos impostos, taxas e despesas que
incidam sobre o imóvel até o momento da entrega, quando esta responsabilidade passará ao
COMPRADOR.

5.2, - O MUNICÍPIO deverá disponibilizar o imóvel ao COMPRADOR livre de pessoas ou coisas.

5.3. - O COMPRADOR se obriga a respeitar a legislação vigente de Uso, Ocupaçãoe Edificação.

5,4. - Durante toda a execução da contratação o COMPRADOR deverá manter-se em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e com todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.

5.5. O COMPRADOR deverá ocupar o imóvel adquirido no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de
sua posse, e iniciar as obras de construção no prazo de 06 (seis) meses, também a partir da
posse.

5.6. O não cumprimento dos prazos estabelecidos no subitem 5.5., implicará na reintegração do 4imóvel e benfeitorias ao patrimônio do Município, sem qualquer direito indenizatório ou de
retenção por eventuais benfeitorias nele implantadas.

5.7. A empresa adquirente somente poderá alienar a terceiros o imóvel adquirido no prazo de
05 (cinco) anos após a posse definitiva.
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CLÁUSULA SEXTA — DAS PENALIDADES:
6.1, Além da perda do valor recolhido para habilitação, prevista no subitem 5.1.5. retro, a

critério da Administração poderão ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 87, da Lei

Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.051 de 02 de fevereiro de 2015.

6.2.- A rescisão do contrato pelo descumprimento de cláusulas previstas neste instrumento, no
edital, e na Lei Municipal nº 5.043/2020, implicará na retomada do imóvel, sem direito a

indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO:

7.1, - Este contrato é regulamentado pela Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações posteriores,
pelo Edital, pela Lei Municipal nº 5,043/2020, bem comopor suas cláusulas e preceitos do direito
público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral de contrato e as disposições de
direito privado.

CLÁUSULA OITAVA — DA RESCISÃO:

8.1. - Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de
liquidação ou dissolução, decretação de falência do COMPRADOR ou recuperação judicial ou
extrajudicial, em se tratando de pessoa jurídica, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial e extrajudicial, podendo ainda ser rescindido unilateralmente pela
MUNICÍPIO nas hipóteses e condições previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações
posteriores.

8.2. A falta de pagamento de qualquer das parcelas acarretará na rescisão do contrato, sem a

devolução das parcelas pagas, que ficarão retidas nos cofres públicos à título indenizatório e

ensejará na reversão da área ao patrimônio municipal, com todas as benfeitorias realizadas sem
ônus à Municipalidade, independente de interpelação judicial.

CLÁUSULA NONA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS:

9.1, - Para todosos fins e efeitos ou direitos, o comprador declara aceitar o presente contrato
nos expressos termos em que foi lavrado, obrigando-sea si, seus herdeiros e sucessores a bem
fielmente cumpri-o.

CLÁUSULA DÉCIMA — DO FORO
10,1. - Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Horizonte, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Edital.

E assim por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três)
vias de igual teor e forma.

ovo Horizonte, 24 de maio de 2021

Iiálla;
LGF LOCAÇÕES E SERVIÇOS AGRÍCOLAS-

EIRELI

Comprador
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
CONTRATADO: LGF LOCAÇÕESE SERVIÇOS AGRÍCOLAS - EIRELI
CONTRATO Nº 024/2021
OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (uma) GLEBA (terreno), sem benfeitorias,
constante na área descrita na alínea |, da Lei Municipal nº 5.043/2020, registrado sob nº 40,772
do Cartório de Registro de Imóveis de Novo Horizonte, com área de 30.000 m2,por preço não
inferior ao constante da avaliação anexa ao presente edital.

ADVOGADO — EDER LEANDRO VEROLEZ - OAB/SPnº. 233491 — Procurador Jurídico.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1, Estamos CIENTES de que:

:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de
interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachose Decisões que vierem
a ser tomados, relativamenteao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade comoartigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das
Instruções n£01/2020, conforme “Declaração(des) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Novo Horizonte, 24 de maio de 2021

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: PREFEITO

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: G
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: PREFEITO mo»Wi /2JULIACPF; 177.931,788-31
Assinatura: ARE
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM o xgúSTeE:

Pelo contratante:
Nome: FABIANO DE MELLO BELENTA

Cargo: PREFEITO

CPF: 177.931.788-31
Assinatura:

RATIFICAÇÃO

Pela contratada:
Nome: LUIGI GRACIANO FLORIANO DE OLIVEIRA

Cargo: DIRETOR

CPE:278476358-79
/ ff; .

Assinatura: bio PLA lar
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: PREFEITO

CPF: 177.931.788-31
Assinatura: [=ZSAD |

DA
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CONTRATO Nº 025/2021
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021

PROCESSO Nº 039/2021

TERMO DE CONTRATO DE VENDAE COMPRA DO IMÓVEL — MATRÍCULA Nº 42.921 REFERENTE

A CONCORRÊNCIA Nº 002/2021, QUE, ENTRESI, FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO

HORIZONTE E, DE OUTRO A CANAÃ PREPARO DE SOLO - EIRELI, PELAS CLÁUSULAS E

CONDIÇÕES SEGUINTES

Pelo presente termo de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, pessoa
Jurídica de direito público, sediado na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, centro, na

cidade de Novo Horizonte/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45,152.139/0001-99, representado

pelo senhor FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal em exercício, brasileiro,

advogado, portadorda cédula de identidade RG. Nº 24.683.455-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF

sob o nº 177.931.788-31, domiciliado e residente neste Município, doravante denominado de

MUNICÍPIO, de outro lado, a empresa CANAÃ PREPARO DE SOLO - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF

sob o nº 09.405.538/0001-50, com sede na Rua Trajano Machado, n£ 1306, Bairro Vila Patti,

nesta cidade de Novo Horizonte — SP - CEP 14960-000, neste ato representada pelo proprietário,
senhor Rodrigo Graciano Floriano de Oliveira, portador da Cédula de Identidade nº. 28.211.535-

3-SSP/SP e do CPF. Nº 177,931.838-35, residente e domiciliado na Rua Trajano Machado, nº

1317, Bairro Vila Patti em Novo Horizonte - SP, CEP 14960-000, doravante denominado

COMPRADOR, em observância e atendimento ao processo administrativo nº 0200001454/2020
— processo licitatório nº 039/2021- Concorrência nº 002/2021, com subordinação à Lei Federal

nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidaspela legislação superveniente,

vigente e aplicável à espécie e pela Lei Municipal nº 5.323, de 03 de fevereiro de 2021, têm,

entre si, certo e ajustado este contrato em conformidade com as seguintes condições e

cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. -O MUNICÍPIO neste ato vende ao COMPRADOR, o imóvel a seguir caracterizado:

“GLEBAIl - Um imóvel urbano; Uma área de terras, sem benfeitorias, com a área de 3,0000

Hectares, ou seja, 30.000,000 m?, designada “ÁREA DESMEMBRADA”, inclusa na FAZENDA

MODELO, neste município e comarca, dentro das seguintes divisas, rumos e confrontações:
“Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice BFX-V-34325, deste, segue confrontando com

Área Remanescente — Origem na matrícula nº 40.771, com os seguintes azimutes e distâncias:

125º28'21” e 246,83 m. até O vértice BFX-V-34324, deste, segue confrontando com Estrada

Municipal NVH-050, foram respeitados 6,00 metrosa partir do eixo conforme Lei nº 2.182/2001

de 15 de agosto de 2001, de domínio do município de Novo Horizonte SP, representado pelo

Prefeito Municipal, com os seguintes azimutes e distâncias: 214857'50" e 63,78 m até o vértice

BFX-V-18205, 215º31'29” e 58,57m até o vértice BFX-V-32476, deste, segue confrontando com

o imóvel rural denominado “Distrito Industrial”, objeto da matrícula nº 40.772, propriedade de

Município de Novo Horizonte, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr.

Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº45.152.139/0001-

99, com os seguintes azimutese distâncias: 305º28'21” e 243,33 m.até o vértice BEX-V-32477,

deste segue confrontando como imóvel rural denominado “Fazenda Modelo”, objeto da

Matrícula nº 39.553, propriedade de A.W.B. Agropecuária Ltda, estabelecida na Rua XV d

PraçaDr. Euciydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14 60-000
e-mail: licitacao(QDnovohorizonte.sp.gov.br / mm
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Novembro, nº867, 5º andar, nesta cidade, inscrita no CNPJ N200.880.779/0001-87; J.I.B.

Agropecuária Ltda, estabelecida à Rua XV de Novembro,nº 867, 6º andar, nesta cidade, inscrita

no CNPJ nº 00.898.667/0001-53, com os seguintes azimutes e distâncias: 33º35'41” e 122,45 m.

até o vértice BFX-V-34325, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo assim uma
área superficial de 3,0000 hectares, ou seja, 30.000,00m?”, devidamente registrado no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP, sob nº 42.921.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO:

2.1.- O preço total obtido com a venda do imóvel é de R$ 658.000,00 (seiscentos e cinquenta e

oito mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO:

3.1. O valor constante da cláusula segunda terá como pagamento à vista a conversão do valor

do depósito garantia de que trata o subitem 5.1,5. do edital nº 023/2021, no valor de R$

27.900,00 (vinte e sete mil e novecentos reais). E o remanescente RS 630.100,00 (seiscentos e

trinta mil e cem reais), parcelados em 23 (vinte e três) parcelas mensais iguais de R$ 27.395,66

(vinte e sete mil e trezentos e noventaecinco reais e sessenta e seis centavos), corrigido pelo
IPCA/IBGE a partir da 13º (décima terceira) parcela (art. 2º, da Lei Municipal nº 5.323/2021).

3.2. O pagamento deverá ser efetuado mediante depósito em conta bancária no Banco do Brasil

S/A, agencia 0119-8, conta corrente nº 130151-9 — Alienação de Bens.

3.3. Caso o pagamento seja em cheque, a quitação só se dará após sua compensação.

CLÁUSULA QUARTA — DA OUTORGA DA ESCRITURA:

4.1. A outorga definitiva da escritura, ocorrerá após cumprimento de todas as exigências

constantes da Lei Municipal nº 5.323/2021 e, comprovação de que a empresa se encontra em

pleno funcionamento de suas atividades (82º do art. 4º da lei nº 5.323/2021), correndo por
conta do adquirente do imóvel todas as despesas cartorárias e tributárias incidentes na

alienação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

5.1. - O MUNICÍPIO se responsabilizará pelo pagamento dos impostos, taxas e despesas que
incidam sobre o imóvel até o momento da entrega, quando esta responsabilidade passará ao
COMPRADOR.

5.2. - O MUNICÍPIO deverá disponibilizar o imóvel ao COMPRADOR livre de pessoas ou coisas.

5.3. - O COMPRADOR se obriga a respeitar a legislação vigente de Uso, Ocupação e Edificação. /—
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
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5.4. - Durante toda a execução da contratação o COMPRADOR deverá manter-se em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e com todasas condições de habilitação

e qualificação exigidas na licitação.

5.5. O COMPRADOR deverá ocupar o imóvel adquirido no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de

sua posse, e iniciar as obras de construção no prazo de 06 (seis) meses, também a partir da

posse.

5.6. O não cumprimento dosprazos estabelecidos no subitem 5.5., implicará na reintegração do

imóvel e benfeitorias ao patrimônio do Município, sem qualquer direito indenizatório ou de

retenção por eventuais benfeitorias nele implantadas.

5.7. A empresa adquirente somente poderá alienar a terceiros o imóvel adquirido no prazo de

05 (cinco) anos após a posse definitiva.

CLÁUSULA SEXTA — DAS PENALIDADES:

6.1. Além da perda do valor recolhido para habilitação, prevista no subitem 5.1.5, retro, a

critério da Administração poderão ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 87, da Lei

Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 4.051 de 02 de fevereiro de 2015.

6.2. - A rescisão do contrato pelo descumprimento de cláusulas previstas neste instrumento, no

edital, e na Lei Municipal nº 5.323/2021, implicará na retomada do imóvel, sem direito a

indenização.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA LEGISLAÇÃO:

7.1. - Este contrato é regulamentado pela Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações posteriores,
pelo Edital, pela Lei Municipal nº 5,323/2021, bem como por suas cláusulase preceitos do direito

público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral de contrato e as disposições de

direito privado.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:

8.1. - Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito e para todos os fins em caso de

liquidação ou dissolução, decretação de falência do COMPRADOR ou recuperação judicial ou

extrajudicial, em se tratando de pessoa jurídica, independentemente de aviso, notificação ou

interpelação judicial e extrajudicial, podendo ainda ser rescindido unilateralmente pela

MUNICÍPIO nas hipóteses e condições previstas na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações

posteriores.

8.2. A falta de pagamento de qualquer das parcelas acarretará na rescisão do contrato, sem a

devolução das parcelas pagas, que ficarão retidas nos cofres públicos à título indenizatório e
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ensejará na reversão da área ao patrimônio municipal, com todasas benfeitorias realizadas sem
ônus à Municipalidade, independente de interpelação judicial.

CLÁUSULA NONA — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS:

9.1. Para todosos finse efeitos ou direitos, o contratante declara aceitar o presente contrato
nos expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se a si, seus herdeiros e sucessores a bem
fislmente cumpri-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
10.1. - Fica eleito o Foro da Comarca de Novo Horizonte, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Edital.

E assim por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três)
vias de igual teor e forma.

Novo Horizonte, 24 de maio de 2021
>

"BE NVTEELQ iram CANAÃ PREPARO DE SOLO - EIRELI

Comprador

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacaoQ)novohorizonte.sp.gov.br



" FolháãPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE ECNPJ N.º 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 Nº
UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NovHorizonte

TERMODE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

CONTRATADO: CANAÃ PREPARO DE SOLO EIRELI

CONTRATO Nº 025/2021
OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (uma) GLEBA (terreno), sem benfeitorias,

constante na área descrita no artigo 18, da Lei Municipal nº 5.323/2021, registrado sob nº 42.921

do Cartório de Registro de Imóveis de Novo Horizonte, com área de 30.000 m2, por preço não

inferior ao constante da avaliação anexa ao presente edital.

ADVOGADO — EDER LEANDRO VEROLEZ - OAB/SP nº. 233491 — Procurador Jurídico.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1, Estamos CIENTESde que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamentopelo Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de

Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das

instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer
o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Novo Horizonte, 24 de maio de 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: PREFEITO

CPF: 177.931.788-3€
Assinatura:

A
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RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: FABIANO DE MELLO BELENTA,

Cargo: PREFEITO

CPF: 177.931.788
.Pata

Assinatura: Ê

slSEUS
innerRESPONSÁVEIS QUE A M O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: FABIANO DE MELLO BELE

Cargo: PREFEITO

CPF: 177.931.788-
Assinatura:

Pela contratada:ENome: RODRIGO GRACIANO FLORIANO DE OLIVEIRA

Cargo: DIRETOR s/ .4
CPE: 177.931.838-35 PAssinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: FABIANO DE MELLO BELENTAR

Cargo: PREFEITO

CPF: 177.931,788-31 4
Assinatura:
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