Processo Administrativo n. 23.955/18

Concorrência Pública n. 002/2019

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS, NOS
TERMOS DA LEIS MUNICIPAIS 4.599 E 4.600 AMBAS DE 19 DE JUNHO DE 2.018.

A Prefeitura Municipal de Atibaia, torna público que, através de seu Ordenador de Despesa, Sr. Saulo
Pedroso de Souza – Prefeito Municipal, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do
disposto no Decreto Municipal Nº 8.414/17, fará realizar procedimento licitatório na modalidade de
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, N. 002/19 com critério de julgamento MAIOR OFERTA, objetivando a
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL conforme descrito no ANEXO 01 deste Edital, Processo Administrativo n.º
23.955/2018, Licitação que será regida pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie e condições estabelecidas pelo presente edital e
seus anexos para todos os efeitos.

APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Sala de Licitações da Prefeitura da Estância de
Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia/SP.
DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 06 de maio de 2019 às 14:00 horas.
Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente após o término do
prazo acima, em ato público

•

Informações referentes a este certame, serão fornecidos pelo Departamento de Compras e
Licitações, sito à Rua Bruno Sargiani n.° 100, Vila Rica, Atibaia/SP, nos dias úteis das 09hs às 12hs
e das 13hs às 16hs, ou pelo fone: (11) 4414-2510.

•

O edital poderá ser adquirido no Setor de Protocolo, à Avenida da Saudade, n.º 252, Centro, nos
dias úteis das 10hs às 16hs, ou SEM ÔNUS via internet através do site www.atibaia.sp.gov.br.

•

Observe-se que, o interessado que optar pela compra do edital, após recolher o emolumento no
valor de R$ 10,00 (dez reais), deverá retirá-lo no Departamento de Compras e Licitações à Rua
Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, nos dias úteis das 9hs às 12hs e das 13hs às 16hs.

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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1. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
1.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa física ou jurídica, desde que satisfaça as exigências
constantes neste Edital e seus anexos.
1.2. Não poderá participar desta licitação, as pessoas físicas ou jurídicas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública.
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública.
c) Cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da
Prefeitura, membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e Equipe
de Apoio, ou façam parte da Comissão de Avaliação.
1.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, se sujeita às penalidades administrativas, cíveis e criminais cabíveis.
2. DO OBJETO
2.1. Tem por objeto o presente Edital de Concorrência Pública a alienação de 02 (dois) imóveis urbanos,
situados à Rua João Pires, Loteamento Parque Jerônimo de Camargo e na Avenida Horácio Neto, Centro,
conforme descrito nos memoriais descritivos e condições estabelecidas no Anexo 01 – Termo de Referência
do Edital.
3. DA VISITA TÉCNICA
3.1. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: poderá ser agendada com antecedência pelo telefone (11) 44142214 – Secretaria de Administração em horário de expediente, com o Servidor Alexandre José de Araújo.
4. DOS ENVELOPES
4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes, fechados e indevassáveis, contendo, preferencialmente, em sua parte externa, além do nome do
proponente, os seguintes dizeres:
À PREFEITURA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ENVELOPE “01” - DOCUMENTAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 002/19
PROCESSO N.° 23.955/18

À PREFEITURA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ENVELOPE “02” - PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 002/19
PROCESSO N.° 23.955/18

4.1.1. A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do licitante que
poderá inserir as informações faltantes.
4.2. A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas as
condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.
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4.3. Os envelopes encaminhados via postal poderão ser entregues, respeitados data e horário
estabelecidos neste edital, no seguinte endereço: Departamento de Compras e Licitações, situado à Rua
Bruno Sargiani, n.º 100 – Vila Rica – Atibaia/SP – CEP 12.940-412. A Prefeitura da Estância de Atibaia não
se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal, ou entregues em outros setores que
não sejam o aqui especificado.
5. DO TIPO DE LICITAÇÃO
5.1. A licitação será do tipo Maior oferta, ou seja, será vencedor o licitante que apresentar a proposta de
acordo com as especificações do edital e oferecer a MAIOR OFERTA.
6. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
6.1. Os esclarecimentos deverão ser formalizados por meio de requerimento endereçado à(s)
Autoridade(s) subscritora(s) do Edital, devendo ser protocolado no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
anteriores à data fixada para recebimento das propostas, no Departamento de Compras e Licitações, à Rua
Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia/SP, das 09hs às 12hs e das 13hs às 16hs, podendo também ser
efetuado através do e-mail: licitacoes@atibaia.sp.gov.br.
6.2. As impugnações deverão ser endereçadas à(s) autoridade(s) subscritora(s) do edital e protocoladas
prazo de até 02 (dois) dias úteis, anteriores à data fixada para recebimento das propostas, no
Departamento de Compras e Licitações, à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia/SP, das 09hs às
12hs e das 13hs às 16hs, podendo também ser efetuado através do e-mail: licitacoes@atibaia.sp.gov.br.
6.3. As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.
6.4. As impugnações e os esclarecimentos serão respondidos pelo subscritor do Edital e disponibilizados
aos interessados no site www.atibaia.sp.gov.br, no prazo de 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para
abertura da sessão pública.
7. DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE E DO DOMÍNIO DO BEM
7.1. Na hipótese do Licitante vencedor optar pela forma de pagamento “A VISTA”, a transferência posse e
do domínio do imóvel ocorrerá no ato de lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel,
perante o Tabelionato de Notas da Cidade de Atibaia-SP.
7.2. Na hipótese do Licitante vencedor optar pela forma de pagamento “PARCELADA”, será imitido na
posse de forma provisória, imediatamente após compensação da primeira prestação conforme Termos
descritos no “Anexo” do Edital, ficando a lavratura da Escritura Pública, condicionada a compensação da
última parcela.
7.3. Após o pagamento integral dos valores, independente da forma de pagamento optada, o vencedor da
licitação terá o prazo de máximo de 15 (quinze dias) consecutivos, para realizar a transferência definitiva, ou
seja, lavratura da Escritura Pública, sob pena de adoção das medidas de estilo.
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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7.4. Todas as despesas e emolumentos com atos notariais e registrais nos Cartórios de Notas e de Registro
de Imóveis, ficarão a cargo do licitante vencedor.
7.5. Não incidirá quaisquer tributos municipais sobre a transmissão dos imóveis objeto da presente licitação
7.6. Os demais tributos e taxas, incidentes sobre o imóvel, deverão ser pagos pelo licitante vencedor a partir
da Lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda no caso de pagamento a vista, ou, a partir da Imissão
de Posse Provisória, no caso de compra parcelada, sendo que nesta hipótese, o vencedor da licitação,
atuará como Compromissário junto aos Departamentos competentes da Prefeitura, até a integralização dos
pagamentos e transferência definitiva.
7.7. Para a lavratura de escritura pública de compra e venda poderá ser exigidos documentos ou
informações complementares do licitante vencedor que se fizerem necessários para o ato solene de
transmissão da propriedade objeto da licitação.
8. DO PREÇO
8.1. O valor Mínimo para arrematação de cada imóvel, tem por base Laudo de Atualização – LA – 017/2018,
emitido pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do Município de Atibaia e Cálculo do Valor Locatício
de Imóveis - Portaria n.º 3.919/2017, constante nos autos, conforme indicado a seguir:
Descrição

Área
(m2)

Valor Mínimo de
Oferta

1

Área 7-D2, situada na Rua João Pires, Parque Jerônimo de
Camargo, Matrícula 85.275

975,75

R$ 1.384.252,30

3

Área 1, situada Avenida Horácio Neto, Centro, Matrícula 98.745

1.590,00

R$ 2.525.544,72

Imóvel

9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento do preço da aquisição ofertado pelo vencedor da licitação, poderá ser feito das seguintes
formas:
a) À vista, através de depósito em conta-corrente, em dinheiro e moeda corrente nacional ou por
cheque administrativo nominal a Prefeitura da Estância de Atibaia, no valor integral apresentado na
Proposta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos após a data de homologação do
objeto licitado ao vencedor do certame ou;
b) Parcelada, em no máximo 18 (dezoito) prestações mensais, iguais e sucessivas, com
vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes, através de depósito em conta-corrente em
dinheiro e moeda corrente nacional, ou por cheque administrativo nominal a Prefeitura da Estância
de Atibaia, sendo que a primeira parcela deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias
consecutivos após a data de homologação do objeto licitado ao vencedor do certame.
9.2. Se opção for por depósito em conta-corrente, tanto para pagamento à vista ou parcelado deverá ocorrer
nas seguintes contas-correntes:
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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a) Para imóvel 01: Banco do Brasil, agência 6554-4, conta-corrente 500.321-0, de Titularidade da
Prefeitura da Estância de Atibaia, devendo ser efetuado com identificação pelo depositante.
b) Para o imóvel 02: Banco do Brasil, agência 6554-4, conta-corrente 19.277-5, de Titularidade da
Prefeitura da Estância de Atibaia, devendo ser efetuado com identificação pelo depositante.
10. DO ENVELOPE N. 01 – DOCUMENTAÇÃO
10.1. O envelope “Documentação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, em uma via original
ou por qualquer sistema de cópia autenticada por Cartório competente, ou publicação em Órgão da
Imprensa Oficial, ou em cópia simples acompanhada do original para autenticação.
10.2. No Caso de Pessoa Jurídica:
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Procuração, se o licitante se fizer representar por procurador, devidamente acompanhada dos
respectivos documentos pessoais, com poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu
nome em qualquer fase desta Concorrência, especialmente para recorrer ou renunciar ao direito de
interpor recursos.
10.3. No Caso de Pessoa Física:
a) Cédula de identidade (cópia autenticada);
b) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF - (cópia autenticada).
c) Procuração, se o licitante se fizer representar por procurador, devidamente acompanhada dos
respectivos documentos pessoais, com poderes para que o procurador possa manifestar-se em seu
nome em qualquer fase desta Concorrência, especialmente para recorrer ou renunciar ao direito de
interpor recursos.
10.4. Comprovação de prévio recolhimento de quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da avaliação, para cada imóvel pretendido, conforme item 08 do Edital, podendo ser utilizado uma
das seguintes modalidades:
a) Depósito Identificado (CNPJ / Razão social) no Banco do Brasil, Agência: 6554-4, C/C.:500252-4
– Prefeitura da Estância de Atibaia – para caução em dinheiro ou cheque.
b) Seguro-garantia, fiança bancária ou títulos da dívida pública.
10.4.1. O recibo de caução será emitido pela Tesouraria Municipal (R. Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica)
Segunda à Sextas das 09 h às 12 h / 14 h às 16 h, para depósito em cheque o recibo será emitido somente
após a compensação;
10.4.2. O valor da caução prestada pelo licitante vencedor será utilizado para complementação do preço à
vista.

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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10.4.3. A garantia será devolvida aos demais licitantes após a assinatura do Termo de Imissão de Posse
Provisório pelo vencedor
11. DO ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
11.1. O ENVELOPE 02, intitulado “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter a proposta, em uma via
original, preenchida mecânica/eletronicamente ou com letra legível, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devidamente datada e assinada pelo proponente ou por elemento credenciado por este contendo
as seguintes informações:
a) A razão social ou identificação do licitante;
b) O(s) nome(s) e qualificação(ões) do(s) seu(s) representante(s) legal(is);
c) Valor global da proposta.
d) Forma de pagamento, sendo aceito à vista ou em até 05 (cinco) prestações.
11.2. O preço constante da proposta comercial deverá ser expresso em moeda corrente nacional com até
duas casas após a vírgula, em algarismos, apurado à data prevista para a apresentação da mesma,
conforme previsto neste Edital, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
11.2.1. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá este
último.
11.2.2. Na hipótese de erro no preço cotado e/ou nas demais condições apresentadas na proposta, não
será admitida a retificação.
11.2.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
Sessão Pública do presente certame.
11.2.4. Se o representante legal (caso não seja o sócio ou proprietário) da empresa for assinar a proposta
ou qualquer declaração deverá apresentar a procuração dando poderes para tais finalidades, com o prazo
de 06 (seis) meses, devendo no dia do certame licitatório estar dentro da validade (sendo que a referida
procuração deverá estar dentro do envelope Proposta).
12. DO CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO
12.1. A classificação e o julgamento processar-se-ão com base no critério de MAIOR OFERTA,
classificando-se as propostas na ordem decrescente dos preços ofertados.
12.2. Serão desclassificadas, a critério da Comissão de Licitações as propostas que:
a) Não atenderem ou estiverem em desacordo com as condições exigidas neste Edital e seus
anexos;
b) Apresentarem preço inferior ao valor mínimo de venda;
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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c) Condicionarem suas ofertas, preços ou quaisquer condições não previstas neste Edital a outras
propostas ou fatores;
d) Sem assinaturas, ou que tenham sido assinadas por pessoa não habilitada;
e) Preenchidas a lápis;
f) Apresentarem qualquer tipo de vantagem sobre as demais propostas;
12.3. Na hipótese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas desclassificadas
nos termos do artigo 48, parágrafo terceiro, da lei Federal nº 8.666/93, a Comissão de Licitações poderá, a
seu critério e devidamente fundamentada, fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que levaram a
inabilitação ou desclassificação.
12.4. Em caso de empate, entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado por sorteio público a
ser realizado na própria sessão, ou em dia determinado pela Comissão Permanente de Licitação.
12.5. O julgamento será reduzido a termo, com a transcrição do relatório, indicando os licitantes
desclassificados, os classificados e o licitante vencedor, bem como os fundamentos e motivos da escolha,
de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital.
12.6. Caberá a Comissão Permanente de Licitações encaminhar o processo administrativo para a
autoridade competente para Homologação, cabendo a esta, a qualquer momento, revogar a presente
licitação, por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar a revogação.
13. DOS RECURSOS
13.1. Caso haja manifestação de recurso, os interessados poderão apresentar memoriais, dirigidos à CPL,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do dia subsequente à publicação de tal fato.
13.1.1. Interposto recurso, haverá publicação abrindo prazo para impugnação aos interessados para que,
querendo, o faça no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentando as razões nos moldes do item anterior.
13.1.2. Fica assegurada vista imediata dos autos.
13.2. Os recursos deverão ser protocolados nesta Prefeitura, no Departamento de Compras e Licitações, à
rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP, das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h.
13.3. O recurso contra decisão da CPL e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.
14. DAS SANÇÕES
14.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de objeto, não mantiver a proposta, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no Artigo 87 da Lei Federal
n.º 8.666/93, sem prejuízo das multas previstas nos seguintes itens.
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por cento) do valor de avaliação dos bens constantes deste EDITAL;
14.2. Na hipótese do vencedor do certame não realizar o pagamento integral ou das parcelas nos prazos
estipulados, perderá o direito a aquisição respectiva, bem como sofrerá a aplicação de multa
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta e cumulativamente será impedido de licitar
e contratar com a Prefeitura da Estância de Atibaia, pelo prazo de 02 (dois) anos, sem prejuízo da adoção
de outras medidas administrativas e judiciais aplicáveis à espécie, inclusive com o ressarcimento de
eventuais prejuízos suportados pela Administração Municipal, com as devidas correções.
14.2.1. Faculta-se a Prefeitura, na ocorrência do item acima, convocar os demais licitantes, remanescentes,
na ordem de classificação, para exercer no prazo de 05 (cinco) dias, contados da convocação, o direito de
compra do respectivo imóvel, nas mesmas condições da primeira licitante classificada.
14.3. Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos previstos em Lei e garantido o contraditório
e a ampla defesa.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Os imóveis objeto da presente licitação serão alienados no estado em que se encontram, não cabendo
quaisquer questionamentos ou consideração do comprador em momento posterior a efetivação da
alienação, salvo o direito de evicção.
15.2. Informações referentes a esta licitação serão fornecidos pelo Departamento de Compras e Licitações,
sito à Rua Bruno Sargiani n° 100, Vila Rica, Atibaia/SP, nos dias úteis das 09 h às 12 h e das 13 h às 16 h,
ou pelo fone:(11) 4414-2510.
15.3. Não havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes de que trata o presente
termo, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, se outra data ou
horário não for designado pela Comissão Permanente de Licitações.
15.4. A Prefeitura poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fatos
supervenientes devidamente comprovados, devendo anulá-la por ilegalidade, assegurados o contraditório e
a ampla defesa.
15.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes dessa licitação fica eleito o Foro da Comarca de Atibaia,
com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
15.6. Independentemente de declaração expressa, a simples participação da empresa ou pessoa nesta
licitação implica, sob as penas da Lei, não estar declarada inidônea para licitar e contratar com a
Administração Pública.
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15.7. É facultado à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências
para esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.
15.8. Todos os documentos, propostas e as atas das sessões serão rubricados pelos licitantes presentes à
sessão e pela Comissão.
15.9. No que for omisso este Edital aplicar-se-ão as disposições da Lei Federal 8.666/93.
15.10. É de inteira responsabilidade das licitantes o acompanhamento dos esclarecimentos, erratas ou
quaisquer outras informações, bem como o resultado final acerca da presente licitação, dos quais serão
publicados no Imprensa Oficial do Município ou Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (DOE) e
disponibilizados na íntegra no site www.atibaia.sp.gov.br.
15.11. São partes integrantes deste Edital.
•

Anexo 01 – Termo de Referência;

•

Anexo 02 – Termo de Imissão de Posse Provisória – Minuta

•

Anexo 03 – Termo de Ciência e Notificação;

Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 05 dias do mês de abril de 2019.

Saulo Pedroso de Souza
Prefeito Municipal
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ANEXO 01
TERMO DE REFERÊNCIA

1. MEMORIAIS DESCRITIVOS

Imóvel 01:
Área correspondente à matrícula nº 85.275;
Área: 975,75 m² (novecentos e setenta e cinco metros e setenta e cinco centímetros quadrados);
Valor: R$ R$ 1.384.252,30 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e
trinta centavos)
Proprietária: Prefeitura da Estância de Atibaia - “UM TERRENO” com área total de 975,75 m², sem
benfeitorias, correspondente a ÁREA 7-D, desdobrado do imóvel denominado com ÁREA 07, que foi
desdobrado de outro maior, correspondente a QUADRA “A” do loteamento denominado “PARQUE
JERONIMO DE CAMARGO”, perímetro urbano desta cidade e comarca de Atibaia, medindo linearmente,
37,15 metros de frente para Rua João Pires, até alcançar o ponto nº 3 e a partir deste ponto segue em
curva até o ponto nº 4, na confluência da Rua João Pires e a Rua Vereador Pedro Tacco, medindo 21,85
metros; 41,25 metros do lado direito onde confronta por 21,25 metros com área 7-C e por 20,00 metros com
a área 7-E; medindo 34,94 metros nos fundos para a Rua Vereador Pedro Tacco a partir do ponto nº 04.
Imóvel 02:
ÁREA correspondente à Matrícula nº 98.745
Proprietário: Prefeitura da Estância de Atibaia
Local: Avenida Horácio Netto, Centro, Atibaia.
ÁREA total: 1.590,00m² (um mil, quinhentos e noventa metros quadrados)
Valor R$ 2.525.544,72 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e
setenta e dois centavos), constante do Laudo de Atualização nº 017/18 de 05 de março de 2018.
“inicia-se no marco PEA 8, junto à divisa com o imóvel de matrícula 21.296, de propriedade de Ferreira de
Farias CS Ltda. e segue por 26,50 metros de frente, confrontando com parte da área 08; pelo lado direito de
quem da Avenida Horácio Neto olha para o imóvel, a partir do marco PEA 08 mede 60,00 metros e azimute
30º11`59” onde confronta com a parte da propriedade de Ferreira de Farias SC Ltda (Matrícula 21.296), pelo
lado esquerdo de quem da Avenida Horácio Neto olha para o imóvel, mede 60,00 metros onde confronta
com a Área 02".

Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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ANEXO 02
TERMO DE IMISSÃO DE POSSE PROVISÓRIO – MINUTA
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, Pessoa Jurídica de Direito Público, Inscrita
no CNPJ/MF 45.279.635/0001-08, sediada a Avenida da Saudade 252, Centro, Atibaia-SP, CEP 12.940-560,
representada neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito ________ inscrito no CPF/MF sob nº _________, e R.G. sob
nº

______________,

órgão

emissor

_______________,

pelo

presente

ato,

IMITI

NA POSSE

PROVISORIAMENTE, do imóvel ___________, da Concorrência Pública nº _____, devidamente
homologada em ___de _____ de 20___, descrito como (__________) o Vencedor(a), o(a) (NOME), Pessoa
(física ou jurídica), (ENDEREÇO), (CNPJ OU CPF E RG), (DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL se for o
caso), em razão do adimplemento da primeira parcela referente ao valor integral, conforme previsto no
Edital da Licitação.
1. O Presente Ato de Imissão de Posse estabelece o seguinte:
a) O direito ao vencedor da licitação de usufruir do imóvel como bem entender, salvo dispor do
mesmo, tendo em vista o seu caráter provisório;
b) A incidência de tributos municipais e outras taxas serão devidas imediatamente após a
celebração do presente instrumento, ficando o vencedor do certame como responsável por sua
satisfação, atuando como Compromissário junto aos Departamentos Municipais competentes;
c) A Imissão de Posse deixará de ser provisória, no ato de transferência do bem através de
Escritura Pública de Compra e Venda, após concluídas as exigências previstas no Edital da
Concorrência Pública ___;
d) A Imissão de Posse será revogada de imediato, restituindo-se o bem integralmente ao Patrimônio
da Prefeitura da Estância de Atibaia, se descumprida qualquer das exigências previstas no Edital da
Concorrência Pública ____, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais
aplicáveis à espécie;
e) Fica eleito o Fórum da Comarca do Imóvel, para dirimir judicialmente as questões oriundas deste
Termo.
E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de
igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos____dias do mês
de_______________de 2.018.
____________________________
Contratante
___________________________
Contratada
TESTEMUNHAS:
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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ANEXO 03
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Contratante: __________________________
Contratada:___________________________
Contrato N°:______________________
Objeto:________________________________________________________________________________
Advogado(s) 1;:_____________________________ N° OAB:_____________e-mail: _________________


1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito 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, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°
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 n° 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) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser
comunicada pelo interessado, peticionado no processo.



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.
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

_________________________

_________________________

Contratante

Contratada

1. Facultativo, indicar quando já constituído.
Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP – CEP 12940-412
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Gestor do órgão / entidade:
Nome: ______________________________________________ Cargo:____________________________
CPF:_____________________________ RG: ____________________ Data de Nascimento: __/__/____
Endereço residencial:______________________________________________________n°____________
Bairro __________________ Cidade/ Estado ___________________ CEP_________
E-mail Institucional:____________________________________________
E-mail pessoal:________________________________________________
Telefone(s): _______________________________________________________________
_________________________
Gestor

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo Contratante:
Nome: ______________________________________________ Cargo:____________________________
CPF:_____________________________ RG: ____________________ Data de Nascimento: __/__/____
Endereço residencial:______________________________________________________n°____________
Bairro __________________ Cidade/ Estado ___________________ CEP_________
E-mail Institucional:____________________________________________
E-mail pessoal:________________________________________________
Telefone(s): _______________________________________________________________
________________________
Contratante
Pela Contratada:
Nome: ______________________________________________ Cargo:____________________________
CPF:_____________________________ RG: ____________________ Data de Nascimento: __/__/____
Endereço residencial:______________________________________________________n°____________
Bairro __________________ Cidade/ Estado ___________________ CEP_________
E-mail Institucional:____________________________________________
E-mail pessoal:________________________________________________
Telefone(s): _______________________________________________________________
_________________________
Contratada
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