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EDITAL Nº 100/2021 

CONCORRÊNCIA N° 007/2021 
PROCESSO Nº 158/2021 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na cidade de NOVO HORIZONTE, Estado de São Paulo, na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 
nº 185, centro, CEP 14960-000, telefone/fax 17-3543-9015, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
45.152.139/0001–99, comunica que se acha aberta a CONCORRÊNCIA Nº. 007/2021, tipo do TIPO 
MAIOR OFERTA, que tem por objeto a alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno 
urbano, sem benfeitorias, constante na área descrita no art. 1º, da Lei Municipal nº 5.438 de 18 de 
agosto de 2021, registrado sob nº 42.920, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo 
Horizonte, com área de 37.481,00 m2, por preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao 
presente edital, conforme gleba abaixo discriminada, pelas condições específicas deste Edital e dos 
demais anexos que o integram. 
 
I - SUPORTE LEGAL: 
Esta licitação será regida pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei 
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 
de agosto de 2014, Lei Municipal nº 5.438 de 18 de agosto de 2021, pelas disposições da Lei Orgânica 
do Município e deste Edital e seus anexos. 
 
II - DOS PRAZOS: 
2.1. - Os envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas serão recebidos ATÉ ÀS 
09:00 HORAS DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, na Unidade Gestora de Licitações e Contratos, sito à 
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, Centro, na cidade de Novo Horizonte, Estado de São 
Paulo.  
 
2.2. - A Documentação e Proposta deverão ser entregues no local determinado neste Edital, até o dia 
e horário fixados para o encerramento desta licitação, em envelopes separados e fechados, 
constando em sua face frontal à razão social e o endereço completo da licitante, além dos dizeres: 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
 CONCORRÊNCIA Nº 007/2021 
 PROCESSO Nº 158/2021 
 ENVELOPE Nº. 01 - "DOCUMENTAÇÃO" 
  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
 CONCORRÊNCIA Nº 007/2021 
 PROCESSO Nº 158/2021 
 ENVELOPE Nº. 02 - "PROPOSTA" 
 
2.3. A abertura do envelope ¨Documentação” ocorrerá no mesmo dia previsto neste item, subitem 
2.1., 30 (trinta) minutos após o encerramento daquele prazo, na sala de reuniões da Unidade 
Gestora de Licitações e Contratos. 
 
2.4. Ao entregar os envelopes para participar do certame, o licitante assume ter conhecimento do 
estado atual e da localização do imóvel, sendo facultativa a visita ao local. Caso o interessado queira 
efetuar a vista deverá agendar previamente na Diretoria de Obras e Serviços, ocasião em que será 
acompanhado por um servidor da Administração até o local. 
 
III. DO OBJETO: 
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3.1. O objeto desta concorrência é a alienação, por venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, 
sem benfeitorias, nas condições que se encontra, constante na área descrita no art. 1º, da Lei 
Municipal nº 5.438 de 18 de agosto de 2021, registrado sob nº 42.920, do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Novo Horizonte - SP, com área de 37.481,00 m2, por preço não inferior ao 
constante da avaliação anexa ao presente edital: 
 

“Uma área de terras, sem benfeitorias, com a área de 3,7481 Hectares, ou seja, 
37.481,000 m², designada “ÁREA REMANESCENTE”, inclusa na FAZENDA MODELO, neste município 
e comarca, dentro das seguintes divisas, rumos e confrontações: “Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice BFX-M-7215, deste, segue confrontando com Imóvel rural denominado  
“Fazenda Modelo” – objeto da matrícula nº 39.553, propriedade de A.W.B. Agropecuária Ltda.; J.I.B. 
Agropecuária Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 132º32’46” e 255,15 m. até o vértice 
BFX-M-7216, 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: 216º01’54” e 114,72 m. até o vértice BFX-V-18204, 214º57’50” e 19,68 m. até o vértice 
BFX-V-34324, deste, segue confrontando com Área Desmembrada – Origem na matrícula nº 40.771, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 305º28’21” e 246,83 m. até o vértice BFX-V-34325, deste 
segue confrontando como imóvel rural denominado “Fazenda Modelo”, objeto da matrícula nº 
39.553, propriedade de A.W.B. Agropecuária Ltda.; J.I.B. Agropecuária Ltda., com os seguintes 
azimutes e distâncias: 33º35’41” e 165,90 m. até o vértice BFX-M-7215, ponto inicial da descrição 
deste perímetro, perfazendo assim uma área superficial de 3,7481 Hectares, ou seja, 37.481,00 m²”. 

 
03.2. O valor mínimo do lote com suas benfeitorias: 
3.2.1. O valor mínimo do imóvel com suas benfeitorias é de: R$ 824.582,00 (oitocentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos e oitenta e dois reais) conforme Laudo de Avaliação constante do Anexo 
III, deste edital. 
 
IV. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO e HABILITAÇÃO (Envelope nº 01) 
4.1. Poderão participar desta concorrência, somente “pessoas jurídicas do ramo do comércio, 
indústria ou serviço Inscrita”, regulamente constituídas no mínimo há 02 (dois) anos anteriores à 
data de abertura deste edital, através da documentação de regularidade fiscal junto a fazenda 
pública federal, estadual e municipal e comprovante de depósito da caução corresponderá a 5% 
(cinco por cento) do preço mínimo especificado no subitem 3.2.1., deste Edital, devendo ser 
depositada em conta específica, nos termos do Art. 18 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sob 
pena de inabilitação. 
 
 
4.2. Não poderá participar do certame o licitante que: 
 

a) Tenha sido declarado inidôneo por ato do Poder Público; 
b) Se encontre em cumprimento de pena de suspensão temporária de participação em licitação 

e impedimento de contratar com órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou 
Indireta, nas esferas Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, decorrente do art. 87, inciso III, 
e art. 88, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993; 

c) Se encontre sob processo de falência, nos termos da Lei Federal nº 11.101/2005; ou  
d) Esteja enquadrado nas disposições do art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e art. 81 

da Lei Orgânica do Município. 
 
4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas / 
fases da Concorrência com a formulação oferta, desistir expressamente da intenção de interpor 
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recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção 
de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo Presidente da Comissão, enfim, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 
 
4.3. Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto / Contrato Social ou 

documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

 
V. DA DOCUMENTAÇÃO (ENVELOPE Nº 01): 
5.1. O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação da 
proponente, os documentos comprobatórios abaixo: 
 
5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

 
a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social consolidado ou devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

a.1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor; 

b) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir; 

 
5.1.2. REGULARIDADE FISCAL: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do certame; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; e 

c.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não incidência 
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
os mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº. 12.440/2011. 

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
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f.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem “f.1” implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se a 
convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento 
licitatório. Na hipótese de não contratação de empresas com direito de preferência, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
Nota: A ME/EPP, deverá apresentar toda a documentação fiscal prevista, mesmo que 

apresente alguma restrição. 
 

h) Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
conforme modelo anexo (Anexo VIII deste Edital); 
 
5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

5.1.4. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

a) Comprovante de recolhimento de garantia de 5% (cinco por cento) do valor avaliado para o 
imóvel, em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta bancária no Banco do 
Brasil S/A, agencia 0119-B, conta corrente nº 130151-9: 

 
5.1.5. Nos termos do artigo 18 da Lei federal nº 8.666/93, será habilitado o licitante que efetuar o 
recolhimento da quantia de R$ 41.229,00 (quarenta e um mil e duzentos e vinte e nove reais), que 
corresponde a 5% (cinco por cento) do preço mínimo de venda do terreno. 
 
5.1.6. A garantia deverá ser efetuada até o dia útil anterior à data aprazada para apresentação dos 
envelopes documentação e proposta, ou seja, até às 14h00 do 19 de outubro de 2021 (ou até o 
ultimo horário do expediente das instituições bancárias). 
 
5.1.7. Do licitante vencedor, a garantia será convertida como parte do pagamento da venda do 
imóvel quando à vista ou parte da entrada, quando a prazo, após a assinatura do contrato, dentro 
dos prazos e condições estabelecidas nesta licitação. Dos adjudicatários que, injustificadamente, 
deixarem de assinar o contrato, a garantia será convertida no pagamento total ou parcial da multa, 
ou liberada se a recusa for justificada. Dos demais licitantes, a garantira será liberada após a 
homologação/adjudicação ao vencedor.  
 
5.1.8. A empresa com sede fora do Estado de São Paulo, deverá, ainda, anexar Certidão da 
Corregedoria de seu Estado indicando os Cartórios de Distribuidores de Falência e ou recuperação 
Judicial. 
 
5.1.9. Os documentos necessários à Habilitação, indicados nos subitens 5.1.1., 5.1.2., deste Edital, 
poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório, ou 
ainda, em órgão da imprensa oficial. Nenhum documento poderá ser autenticado após a sessão de 
abertura do certame. 
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5.2. – DA INABILITAÇÃO E DA HABILITAÇÃO: 
5.2.1. Serão inabilitados os licitantes que não atenderem as condições de participação previstas 
neste edital. 
5.2.2. Serão habilitados os licitantes que atenderem as condições de participação previstas neste 
edital. 
5.2.3. Dos atos decisórios cabem recursos, com base no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
devendo observar a necessidade de serem devidamente fundamentados, assinados por 
representante legal ou procurador com poderes suficientes, e protocolados por escrito, no suporte 
digital e físico, em papel, com as folhas devidamente rubricadas e assinadas, junto à Comissão, na 
Unidade Gestora de Licitações à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 185, nesta cidade, nos dias 
úteis, das 07h30m às 17h às 17h00. 
 
VI – DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº. 02) 
6.1. A proposta de preços contendo a oferta, deverá ser apresentada no envelope nº 02, em moeda 
corrente nacional, datada e assinada pelo licitante. 
 
6.2. Somente serão abertos os envelopes propostas dos licitantes habilitados, em sessão pública 
devidamente divulgada pela imprensa eletrônica (Diário Oficial do Município), ou na sessão pública 
de abertura dos envelopes dos documentos de habilitação, isto na hipótese da Comissão praticar os 
atos decisórios de habilitação/inabilitação na mesma sessão pública, e tendo desistência expressa de 
recursos passados pelos licitantes (art. 43, III, da Lei nº 8.666/93).  
 
6.3. Cada licitante só poderá apresentar uma única proposta. 
 
VII – DA DESCLASSIFICAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Serão desclassificadas as propostas dos licitantes que: 
 

a) Apresentar mais de uma proposta para o Imóvel. No caso de cônjuges, estes não poderão 
participar com propostas distintas para o Imóvel, sob pena de serem ambas desclassificadas. 
O mesmo acontecerá com propostas isoladas, apresentadas pelas pessoas jurídicas que 
estejam se candidatando à compra do Imóvel em sociedade ou consórcio; 

b) Ofertar valor inferior ao Preço Mínimo de Venda fixado para o Imóvel; 
c) Condicionar sua oferta ou apresentar quaisquer outras condições não previstas no Edital; 
d) Apresentar divergências de número, dados ou valores, bem como conter rasuras, 

irregularidades, emendas ou omissões que comprometam o conteúdo; 
e)  Não atender às exigências deste Edital e seus anexos, bem como das normas previstas na Lei 

Municipal nº. 5.438/21. 
 
7.2. Serão classificadas as propostas conformes e com preços superiores ao previsto neste edital, e o 
julgamento se dará pelo critério de MAIOR OFERTA. 
 
7.3. Havendo propostas de microempresas ou empresas de pequeno porte, habilitadas nas 
condições previstas no subitem 5.1.2, “f”, ou habilitadas sem qualquer restrição fiscal, com intervalos 
iguais ou superiores a 10% (dez por cento) da licitante originalmente melhor classificada no certame, 
serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela ordem de classificação, nos 
termos do art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
7.4. Não sendo exercido o direito de preferência no prazo de 05 (cinco) dias a contar da ciência, ou 
não apresentação de proposta inferior, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta mais bem 
classificada, ou revogação do certame. 
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7.5. A efetivação da ciência será dada pessoalmente, na sessão pública ou por publicação na 
imprensa oficial ou qualquer meio que comprove o efetivo conhecimento. 
 
7.6. O instituto da preferência da contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte 
prevista neste item, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 
uma delas. 
 
9.7. Em caso de empate entre duas ou mais propostas (que não sejam ME/EPP), proceder-se-á 
sorteio em sessão pública a ser previamente designada, de acordo com § 2º do Artigo 45 da Lei 
Federal n.º 8.666/93, atualizada por legislações posteriores. 
 
7.8. Dos atos decisórios desta fase, cabem recurso na conformidade do art. 109, inciso I, letra “b”, da 
Lei 8.666/93. 
 
VIII. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
8.1. O preço total ofertado poderá ser pago à vista ou, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, 
sendo a primeira no ato da assinatura do contrato. O saldo devedor será corrigido pelo mesmo 
percentual do IPCA-IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, à partir da 13ª (décima terceira) 
parcela. (art. 2º, Lei Municipal nº. 5.438/21). 
 
8.2. O pagamento “a vista” deverá ser efetuado mediante depósito em conta bancária no Banco do 
Brasil S/A, agencia 0119-8, conta corrente nº 130151-9 – Alienação de Imóveis. No caso de 
parcelamento o Município, por intermédio da Divisão de Lançadoria emitirá “carne” com as 
respectivas parcelas e vencimentos. 
 
8.3. Caso o pagamento seja em cheque, a quitação só se dará após sua compensação. 
 
IX. DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS: 
9.1. Dos atos de abertura dos Envelopes n.º 1 – Documentação e n.º 2 - Proposta será lavrada ata 
circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações designada 
pelo Decreto nº 7.316/2021 e pelos representantes credenciados presentes à sessão pública. Toda a 
documentação, e as propostas, e seus respectivos envelopes serão rubricadas por todos os 
presentes. 
 
9.2. Não será levada em conta, para efeito de julgamento, qualquer oferta ou vantagem não prevista 
neste EDITAL. 
 
9.3. Serão devolvidos aos licitantes inabilitados, os envelopes fechados que contenham suas 
propostas, desde que não tenha havido recurso, ou após sua denegação. 
 
9.4. Os recursos deverão ser protocolados no protocolo geral do Município, endereçado ao 
Presidente da Comissão Permanente de licitações, situada na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 
185, Centro, no horário de expediente normal, ou seja, das 07h30m à 11h00 e 12h30m às 17h00. 
 
X. DAS PENALIDADES 
10.1. – 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. 
 
10.2. Os licitantes estarão sujeitos às sanções previstas neste Edital, nas Leis Federal e Municipal de 
Licitações e legislação correlata, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
                         

                   DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

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

 

 
10.3. A prática de atos ilícitos que visem frustrar os objetivos da licitação sujeita o licitante infrator, 
garantido o contraditório e a ampla defesa, às penalidades de suspensão temporária de participar 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração e, ainda, à declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com ela, se for o caso. 
 
10.4. Poderá não ser aplicada a penalidade na ocorrência de caso fortuito, de força maior ou de 
razões de interesse público, desde que enquadrados legalmente e devidamente comprovados. 
 
10.5. A rescisão do contrato pelo descumprimento do previsto neste edital, no contrato e na Lei 
Municipal nº 5.438/21, implicará na retomada do imóvel através da reintegração, sem direito a 
indenização.  
 
XI. DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
11.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de 
impugnação ao ato convocatório da concorrência e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de 
até 2 (dois) dias úteis que anteceder a abertura do envelope de habilitação. 
 
11.1.1. As medidas referidas no subitem 11.1. poderão ser formalizadas por meio de requerimento 
endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no endereço e horário 
constantes do subitem 2.1. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação 
encaminhado por meio do e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br ou fac-símile, através do 
telefone (17) 3543-9015, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado 
também no subitem 11.1. 
 
11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade 
subscritora do ato convocatório que comunicará, imediatamente após o recebimento da 
impugnação, à Comissão Permanente de Licitação, que providenciará a análise e julgamento da 
impugnação, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos. 
 
11.1.3. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em 
modificação(ões) do ato convocatório, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela 
mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame. 
 
11.1.4. A impugnação feita intempestivamente pela proponente não o impedirá de participar do 
processo licitatório até a decisão definitiva. 
 
XII - DA OUTORGA DA ESCRITURA: 
12.1. A Administração convocará o vencedor, dentro do prazo de 05 (cinco) dias a contar do 
pagamento da guia de recolhimento do valor da alienação ou da primeira parcela, para assinar o 
respectivo contrato de compra e venda e a outorga da escritura definitiva do imóvel, ocorrerá após 
cumprimento de todas as exigências constantes da Lei Municipal nº 5.438/21 e, comprovação de que 
a empresa se encontra em pleno funcionamento de suas atividades (art. 4º,  parágrafo segundo da 
lei nº 5.438/21), correndo por conta do adquirente do imóvel todas as despesas cartorárias e 
tributárias incidentes na alienação, inclusive despesas com retificação de área, se for o caso. 
  
12.2. Não comparecendo o vencedor para a assinatura do contrato ou não aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, poderá a administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação 
prevista no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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XIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1. São condições de participação na presente licitação e de cumprimento pelo vencedor da 
respectiva gleba, as disposições contidas nas Leis Municipais nº 5.438, de 18 de agosto de 2021, 
anexo deste edital. 
 
13.2. Na hipótese de desistência ou desclassificação do primeiro colocado, caberá a Prefeitura optar 
pela convocação dos demais licitantes, observada a ordem de classificação e o preço ofertado pelo 
desistente. 
 
13.3. As especificações e toda a documentação pertinente ao processo licitatório são 
complementares entre si, de modo que qualquer omissão ou contradição que possa ser suprida por 
outro documento não será tida como prejudicial. 
 
13.4. Esta licitação não importa, necessariamente, em proposta de contrato por parte do Município 
de Novo Horizonte, podendo ser revogada, por interesse público ou anulada, de ofício ou mediante 
provocação, bem como adiado ou prorrogado o prazo de recebimento das propostas, sem que caiba 
qualquer direito a reclamação ou indenização. 
 
13.5. Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o de vencimento salvo se 
neste dia não houver expediente, caso em que se prorrogará até o dia útil subseqüente. 
 
13.6. As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitações, 
designada pelo Decreto nº 7.316/2021, de 05 de abril de 2021, estabelecida no endereço constante 
do preâmbulo deste edital, com base nas disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. 
 
13.7. Os pedidos de questionamentos elaborados pelas empresas ou pessoas participantes do 
presente certame serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitações no endereço constante 
do preâmbulo deste Edital, desde que devidamente motivados. 
 
13.8. - Quaisquer outras informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço 
mencionado, no preâmbulo deste Edital. 
 
13.9. Integram o presente edital os seguintes anexos: 
 

a) ANEXO I – Minuta de Contrato. 

b) ANEXO II – Lei Municipal nº 5.438/21. 

c) ANEXO III – Laudo de Avaliação. 

d) ANEXO IV – Croqui da localização. 

e) ANEXO V – Matrícula. 

f) ANEXO VI – Modelo de Credenciamento. 

g) ANEXO VII – Modelo de Proposta. 

h) ANEXO VIII - Modelo de Declaração de Situação regular perante o Ministério do Trabalho. 

i) ANEXO IX – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP). 

j) ANEXO X – Dados do responsável pela assinatura do contrato. 

k) ANEXO XI – Modelo de declaração de Parentesco.  

 
 
13.10. O Foro da Comarca de Novo Horizonte será o competente para dirimir controvérsias 
relacionadas com o cumprimento do contrato ligado ao objeto deste Edital. 
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13.11. O presente Edital poderá ser consultado na Unidade Gestora de Licitações e Contratos e 
baixado ou adquirido gratuitamente no sitio oficial do Município www.novohorizonte.sp.gov.br. 
 
 
13.12. Para conhecimento do público, expede-se o presente Edital, que é publicado na Imprensa 
Oficial do Município, Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação no Estado, além de 
afixado no local de costume e disponibilizado no site www.novohorizonte.sp.gov.br.  

 
 
 

Novo Horizonte, 16 de setembro de 2021 
 
 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 
Prefeito Municipal 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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ANEXO I 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE VENDA E COMPRA DO IMÓVEL – MATRÍCULA Nº ____ REFERENTE A 
CONCORRÊNCIA Nº ____/____, QUE, ENTRE SI, FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
HORIZONTE E, E A ________________________, 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. Euclydes 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, 
__________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° __.___.___/____-__, com sede na Rua 
____________, n° _____, Bairro __________ em _______-SP, CEP _____.___, neste ato representada 
pelo proprietário, senhor __________________, portador da cédula de identidade RG n° _________-
SSP/__ e inscrito no CPF/MF sob o n° ___.___.___-__, residente e domiciliado na rua ____________, 
n° ___, em _______-SP, CEP _____.___ doravante denominada COMPRADOR, em observância e 
atendimento ao processo administrativo n° 0200000778/2021 – processo licitatório nº 158/2021 - 
Concorrência nº 007/2021, com subordinação à Lei Federal n° 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 5.438, de 18 de agosto 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: 

____________________________________________, devidamente registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP, sob nº 42.920. 
 

I – Um imóvel urbano: ............................................................ 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO: 
2.1. O preço total obtido com a venda do imóvel é de R$ --------------- (-------------) 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 
3.1. O valor constante da cláusula segunda poderá ser pago à vista ou, em até 24 (vinte e quatro) 
parcelas mensais. O saldo devedor será corrigido pelo mesmo percentual do IPCA-IBGE ou outro 
índice que vier a substituí-lo, à partir da 13ª (décima terceira) parcela. (art. 2º, Lei Municipal nº. 
5.438/21). 
  
3.2. O pagamento “a vista” deverá ser efetuado mediante depósito em conta bancária no Banco do 
Brasil S/A, agencia 0119-8, conta corrente nº 130151-9 – Alienação de Imóveis. No caso de 
parcelamento o Município, por intermédio da Divisão de Lançadoria emitirá “carne” 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 5.438/21 e, comprovação de que a empresa se encontra em pleno 
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funcionamento de suas atividades (art. 4º, parágrafo segundo da lei nº 5.438/21), 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 despesas de 
qualquer natureza, necessária à transferência do imóvel, as quais correrão por conta do 
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. 
 
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. 
 
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 
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 5.348/21, implicará na reintegração do imóvel e benfeitorias ao patrimônio do 
Município, sem qualquer direito indenizatório ou de retenção por eventuais benfeitorias nele 
implantadas.  
 
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 5.438/21, 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 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 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: 
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9.1. Ficam os servidores designados pela Portaria nº. 062/2021, de 15 de junho de 2021, para 
acompanhamento, fiscalização e prática dos atos inerentes à execução do presente Instrumento e 
como Gestor e Responsável pelo acompanhamento a Diretoria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico. 
 
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 
11.1. - 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. 
 

Novo Horizonte, _______ de ____________de 2020 
 
 

Prefeito Municipal 
Vendedor 

 
Comprador 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 
CONTRATANTE: ____________________________________________________ 

CONTRATADO: _____________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________ 

OBJETO: ___________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________ 

 

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 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. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 
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CPF: ____________________________  

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 
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ANEXO II 

 
LEI Nº 5.438/21 

DE 18 DE AGOSTO DE 2021 

 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO, O IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”_________ 

 

 
Eu, FABIANO DE MELLO BELENTANI, Prefeito Municipal de 

Novo Horizonte, Estado de São Paulo, no uso de minhas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal 

Decreta e eu Promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar o 

imóvel objeto da matrícula nº 42.920, conforme descrita abaixo:  

 

 

“Uma área de terras, sem benfeitorias, com a área de 3,7481 

Hectares, ou seja, 37.481,000 m², designada “ÁREA REMANESCENTE”, 

inclusa na FAZENDA MODELO, neste município e comarca, dentro das 

seguintes divisas, rumos e confrontações: “Inicia-se a descrição 

deste perímetro no vértice BFX-M-7215, deste, segue confrontando com 

Imóvel rural denominado  “Fazenda Modelo” – objeto da matrícula nº 

39.553, propriedade de A.W.B. Agropecuária Ltda.; J.I.B. 

Agropecuária Ltda., com os seguintes azimutes e distâncias: 

132º32’46” e 255,15 m. até o vértice BFX-M-7216, 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: 

216º01’54” e 114,72 m. até o vértice BFX-V-18204, 214º57’50” e 19,68 

m. até o vértice BFX-V-34324, deste, segue confrontando com Área 

Desmembrada – Origem na matrícula nº 40.771, com os seguintes 

azimutes e distâncias: 305º28’21” e 246,83 m. até o vértice BFX-V-

34325, deste segue confrontando como imóvel rural denominado 

“Fazenda Modelo”, objeto da matrícula nº 39.553, propriedade de 

A.W.B. Agropecuária Ltda.; J.I.B. Agropecuária Ltda., com os 

seguintes azimutes e distâncias: 33º35’41” e 165,90 m. até o vértice 

BFX-M-7215, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo 

assim uma área superficial de 3,7481 Hectares, ou seja, 37.481,00 

m²”. 

 

Parágrafo Único – O imóvel descrito no “caput” do Art. 1º, 

será alienado através de procedimento licitatório, cujo o valor 

constante na avaliação realizada pela Comissão de Avaliação através 

da Portaria 036/21, no Processo de Expediente Administrativo nº 

778/21, deverá corresponder à oferta mínima do proponente. 

 

 

Art. 2º - O pagamento do imóvel objeto da matrícula nº 

42.920 do C.R.I. local, poderá ser feito em até 24 (vinte e quatro) 

parcelas mensais, corrigidas pelo mesmo percentual do IPCA-IBGE à 

partir da 13 (décima terceira) parcela. 
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Parágrafo Único – A falta de pagamento de qualquer das 

parcelas acarretará na rescisão do negócio, 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.  

   Art.3º - Poderão participar do procedimento para alienação 

do imóvel descrito no artigo 1º desta Lei pessoas jurídicas, 

conforme as condições fixadas em Edital da Licitação. 

    

Art. 4º - A empresa que for declarada vencedora do processo 

licitatório deverá ocupar o imóvel adquirido no prazo de 15 (quinze) 

dias, e iniciar as obras de construção no prazo de 06 (seis) meses, 

à partir da posse. 

 

Parágrafo 1º – O não cumprimento dos prazos estabelecidos no 

caput deste artigo, implicará na reintegração do imóvel e 

benfeitorias ao patrimônio do Município, sem qualquer direito 

indenizatório ou de retenção por eventuais benfeitorias nele 

implantadas. 

 

Parágrafo 2º - O Município somente outorgará a escritura 

definitiva do imóvel após cumpridas todas as exigências constantes 

da presente lei e comprovação que a empresa está em pleno 

funcionamento de suas atividades. 

 

Parágrafo 3º - As despesas, de qualquer natureza, 

necessárias à transferência do imóvel correrão por conta da empresa 

adquirente. 

 

Art. 5º - A empresa adquirente somente poderá alienar a 

terceiros o imóvel adquirido no prazo de 05 (cinco) anos após a 

posse. 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

 

Novo Horizonte, 18 de agosto de 2021. 

 

 

FABIANO DE MELLO BELENTANI 

   Prefeito Municipal 

 

 
Registrada e publicada nesta Diretoria na data supra. 

 
PAULA CRISTINA GONZALEZ 
Diretora do Dep. Municipal 
de Serviços Administrativos 

 

 
Projeto de Lei nº 129/2021 
Autor: Executivo 
Autógrafo da Câmara nº 167/2021 
Processo nº 935/2021 
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ANEXO III 
 

LAUDO DE AVALIAÇÃO 
 

 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
                         

                   DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
                         

                   DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

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

 

 
 
 

 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
                         

                   DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
                         

                   DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

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

 

 
 
 
 
 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
                         

                   DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

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

 

 
 

ANEXO IV – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 
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ANEXO V  
MATRÍCULA 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO. 
 
A pessoa jurídica _____________________, inscrita no CNPJ nº __.___.___/____-__, com endereço 
na _____________, constitui para fins de representação na CONCORRÊNCIA Nº ___/____, da 
PREFEITURA MUNCIPAL DE NOVO HORIZONTE, o senhor __________________, portador do RG nº 
__.___.___-_ SSP/__, com amplos poderes, participar da abertura dos envelopes “DOCUMENTOS 
PARA HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, prestar esclarecimentos, interpor e renunciar a 
recursos, tomar decisões, receber intimações, notificações e, em nome desta, defender seus 
interesses. 
 
 
Novo Horizonte SP, __ de _____________ de ____ 
 
 
_________________________________ 
RG n.º ______________ 
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ANEXO VII 

 
(MODELO DE PROPOSTA) 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho nº 185 – Centro 
NOVO HORIZONTE – SP. 
 
REF. CONCORRÊNCIA Nº 007/2021 
 

 
Proponente________________________________________________________ 
 
Endereço ___________________________________ nº ____ Bairro _________ 
 
Cidade _________________________ UF _____________ CEP ______________ 
 
CNPJ _____________________________ IE _____________________________ 
 
Fone: ___________ e-mail ___________________________________________ 

 
Apresentamos nossa Proposta (oferta) para a aquisição (compra) do imóvel de propriedade do 
Município de Novo Horizonte, a seguir descrito e caracterizado. 
 
Sou ciente de que o imóvel é vendido no estado em que se encontra o mesmo, tendo tido a 
oportunidade para realizar a vistoria. 
 

Matricula Preço proposto 
(valor da entrada) 

 
01 

Preço proposto 
(valor Parcelado) 

 
02 

Preço total do 
lote. 

 
01+02 ou a vista 

Quantidade de 
parcelas 

(Máximo 24 
meses) 

1 Terreno 
sem 

benfeitorias 
constantes 

da matrícula 
Nº. 42.920 

 

    

 
Proposta válida por 60 (sessenta) dias a contar desta data. 
 
Declaramos para todos os fins de direito que estamos de acordo com todas as condições 
estabelecidas no edital de Concorrência nº 100/2021 e seus anexos. 
 
Novo Horizonte SP, __ de ______ de 2021 
 
Representante legal: ___________________________ 
RG nº _______________ 
 
***(simples modelo) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                                        Emancipado em 28/10/1917 
                         

                   DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

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

 

 
 

ANEXO VIII 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
 
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa 
_____________________(denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do 
CONCORRENCIA Nº. ---/----, da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, declaro, sob as penas da lei, 
que, a __________________(denominação da pessoa jurídica) que se encontra em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 
artigo 7º da Constituição Federal.  
 
 
 
 
Data e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IX 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
 
 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa __________________________________________(denominação da 

pessoa jurídica), CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno 

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaro 

conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de 

desempate no procedimento licitatório da CONCORRENCIA Nº. ___/____, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Novo Horizonte – SP. 

 
 
 
 
Local e data _____________________ 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura do representante 
Nome do representante: ........................................ 
RG nº............................ 
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ANEXO X 
 
 
 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
(JUNTO COM A PROPOSTA) 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome Completo: 
____________________________________________________________________ 
Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador, etc): ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
CPF: _____________________  RG: _______________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/___________ 
Endereço residencial completo: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Cidade _________________________ estado: ______________________________  
CEP ____________________ 
E-mail institucional: __________________________________________________ 
E-mail pessoal: _____________________________________________________ 
Telefones: (___) __________________ (___) ______________________ 
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ANEXO XI 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 
 

ART.  81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SP 
 
 
 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio de 

seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA Nº 100/2021, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que 

tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Servidores, Secretários, Coordenadores 

ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por 

adoção, conforme dispõe o Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Novo Horizonte - SP.  

 

 

___________, ____ de _____________ de 20__.  
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 
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