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CONTRATO Nº 066/2021

CONCORRÊNCIA Nº 005/2021
PROCESSO Nº 124/2021

TERMO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DO IMÓVEL — MATRÍCULA Nº 35.748
REFERENTE A CONCORRÊNCIA Nº 005/2021, QUE, ENTRE Si, FAZEM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE E, E A EMPRESA W B AMENDOIM LTDA, PELAS

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES.

Pelo presente termo de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE, pessoa
jurídica de direito público, sediada na Praça Dr. Euciydes Cardoso Castilho, nº 185, centro,
na cidade de Novo Horizonte/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.152,139/0001-99,
representada 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 denominada de MUNICÍPIO, de outro lado a empresa W B

AMENDOIM LTDA, sociedade empresária limitada de direito privado, inscrita no CNPJ/MF

sob o nº 33.053.986/0001-17 e IE. Nº 483.065.605.114, com sede na Rua Francisco
Andriotti nº 1069, Bairro Jardim Acapulco, em Novo Horizonte - SP, CEP 14.960-150, neste
ato representada pelo sócio administrador, senhor CELSO RICARDO BASAGLIA, portador da

cédula de identidade RG nº 27.818.726-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº

253.428.728-12, residente e domiciliado na Estrada Rural, 10, Viva mais, em Novo

Horizonte - SP, CEP 14960-000, doravante denominada COMPRADOR, em observância e
atendimento ao processo administrativo nº 0200001067/2024-F1 — processo licitatório nº
124/2021 - Concorrência nº 005/2021, com subordinação à Lei Federal nº 8.666, de 21 de

junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela legislação superveniente, vigente e

aplicável à espécie e pela Lei Municipal nº 4.888, de 21 de agosto de 2019, 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,

devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo

Horizonte/SP, sob nº 35.748.

Um imóvel urbano com suas benfeitorias constantes da Matrícula nº 35.748 — Área

Desmembrada: Um imóvel urbano, com área de 1,4873 hectares, ou seja, 14.873,00 m?,

nesta cidade, dentro das seguintes divisas e rumos a seguir: Inicia-se a descrição do

perímetro no vértice P-01, deste, segue confrontando com um terreno urbano da matrícula
nº 30.114, propriedade da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, com os seguintes
azimutes e distâncias: 154º43'39” e 124,10 metros até o vértice P-02, 154º43'10” e 9,98
metros até o vértice P-03, deste, segue confrontando com a Chácara Santa Rosa de
matrícula nº 2.395, deste confrontando com a área desmembrada da matrícula nº 15.654
de propriedade da Prefeitura Municipal com os seguintes azimutes e distâncias 336º52'57”
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e 51,98 metros até o vértice D-01, 246º53'35” e 10,02 metros até o vértice D-02,

337º11'53” e 91,45 metros até o vértice P-09, deste, confrontando com um terreno urbano
destinado ao matadouro municipal de matrícula 28.501 com os seguintes azimutes e

distancias: 73º14'52” e 108,97 metros até o vértice P-01, ponto inicial da descrição deste
perímetro.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO:
2.1. O preço total obtido com a venda do imóvel é de R$ 1.448.217,00 (um milhão e

quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentos e dezessete reais).

CLÁUSULA TERCEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO:

3.1. O valor constante da cláusula segunda será pago da seguinte forma:

3.1.1. O valor de R$ 72.160,81 (setenta e dois mil e cento e sessenta reais e oitenta e um

centavos), depositado na forma de garantia será convertido em pagamento à vista

considerado como entrada;

3.1.2. O remanescente R$ 1.376.056,19 (um milhão e trezentos e setenta e seis mil e

cinquenta e seis reais e dezenove centavos) será dividido em 60 (sessenta) parcelas

mensais, iguais de R$ 22.934,28 (vinte e dois mile novecentos e trinta e quatro reais e vinte

e oito centavos), sendoa primeira no ato da assinatura do contrato e o saldo devedor será
avaliado anualmente e atualizado pelo IPCA-IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo

(art. 48, 83º, da Lei Municipal nº 4.888/2019).

3.2. Do parcelamento o Município, por intermédio da Divisão de Lançadoria emitirá

“carnes” com as respectivas parcelas e vencimentos.

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 4.888/2019 e, comprovação de que a empresa se enconira
em pleno funcionamento de suas atividades (art. 6º, parágrafo único da leinº 4.888/2019)),
correndo por conta do adquirente do imóvel todas as despesas cartorárias.

4.2. A empresa adquirente somente poderá alienar a terceiros o imóvel adquirido no prazo
de 05 (cinco) anos após a posse, com observância da natureza e a finalidade do imóvel.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

5.1. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pelo pagamento de impostos, taxas e despes
de qualquer natureza, necessária à transferência do imóvel, as quais correrão por conta do

À

COMPRADOR.

5.2. O MUNICÍPIO deverá disponibilizar o imóvel ao COMPRADOR livre de pessoas ou
coisas.
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5.3. O COMPRADOR se obriga a respeitar a legislação vigente de Uso, Ocupação e
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 no prazo de 1 (um) ano, iniciar o exercício de sua atividade econômica,
também a partir da posse.

CLÁUSULA SEXTA — DAS PENALIDADES:

6.1. Além da perda do valor recolhido para habilitação, prevista no subitem 5.1.5. do edital,
a critério da Administração poderão ser aplicadas as penalidades previstas no artigo 87, da
Lei Federal nº 2.666/93 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 4.888/19, 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 4.888/2019, bem como por 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 osfins 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 a 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 - DA FISCALIZAÇÃO:
9.1. Ficam os servidores designados pela Portaria nº. 062/2021 de 15 de junho de 2021,
para fiscalização e prática dos atos inerentes à execução do presente Instrumento e como
Gestor e Responsável pelo acompanhamento a Diretoria Municipal de Desenvolvimento
Econômico.
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CLÁUSULA DÉCIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS:

10.1. Para todos os fins e efeitos ou direitos, os contratantes declaram aceitar o presente
contrato nos expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se a si, seus herdeiros e

sucessores a bem fielmente cumpri-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FORO

41.1. - 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, perante 02 (duas) testemunhas instrumentárias.

ovo Horizonte, 05 de outubro de 2021

[Ls PicosdCELSO RICARDO BASAGLIA

Comprador
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

CONTRATADO: W B AMENDOIM LTDA

CONTRATO Nº 066/2021
OBJETO: Alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, com suas
benfeitorias, nas condições que se encontram, constante na área descrita no art. 1º, inciso

1, da Lei Municipal nº 4.888/2019, registrado sob nº 35.748, do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Novo Horizonte - SP, com área de 1,4873 hectares, ou seja,
14.873,00 m2,por preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao edital:

ADVOGADO / Nº OAB/e-mail: Eder Leandro Verolez

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

A Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nºo 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
p”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;
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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, 05 de outubro de 2021

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 177.931.788-31

a RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO:

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTAN!

Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 177.931.788-31

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: FABIANO DE MELLO BELENTANI

Cargo: Prefeito Municipal
CPE: 177.931.788-31

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: FABIANO DE MELLO BELENTADemaa Cargo: Prefeito MunicipalZLolCPF: 177.931,78: ZELOSSAssinatura: «2RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela contratada:
Nome: CELSO RICARDO BASAGLIA

Cargo: Sócio Administrador
CPF: 252428pi” MD ráAssinatura: e [Ee 2 /3 cuzel

=

Praga Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizente/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000

e-mail: licitacaoQQnovohorizonte.sp.gov.br


