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CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E ESTRUTURAL
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

Processo Administrativo ne 10.124/2015.
Contrato ne 015/2016.

Pelo presente instrumento contratual, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
fAGUARIÚNA. pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF n-
46.410.866/0001-71, com sede nesta cidade, à Rua Alfredo Bueno, n2 1235, Centro,
doravante denominada simplesmente COMPROMISSÁRIA, neste ato representada
pelo Prefeito Municipal, Sr. Tarcísio Cleto Chiavegato, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de Identidade RG u- 7.481.699-8/SSPSP, e inscrito no
CPF/MF sob ns 056.597.528-53, residente e domiciliado na Rua José Alves Guedes, n9

237, Centro, neste Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, e de outro lado
empresa ESTRUTURAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.. inscrita no
CNPJ/MF sob n9 13.377.067/0001-91, com sede na Rua Minas de Prata, n9 30 - Sala
l, andar 9, Condomínio Edifício Plaza JK, Vila Olímpia, CEP.: 04.552-080, no Município
de São Paulo, Capital, nesta ato representada por seu Administrador Senhor Ednilson
Artioli, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade, RG n°
7.996.354-7 e inscrito no CPF/MF sob nQ 062.887.718-80, com endereço comercial
na Rodovia Lix da Cunha, km 14,4 - Bairro: Três Vendas, no Município de Campinas,
Estado de São Paulo e por seu Administrador Olavo Modesto dos Santos Júnior,
brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n- 29.339.533-
0 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nQ 738.602.396-00, com endereço comercial na
Rodovia Lix da Cunha, km 14,4 - Bairro: Três Vendas, no Município de Campinas,
Estado de São Paulo, a seguir denominada simplesmente COMPROMITENTE, tem
entre si justo e contratado o que segue, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
A COMPROMISSÁRIA é senhora e legítima proprietária do imóvel urbano que assim
se descreve e caracteriza: área de terras com 10.527,89m2, cujas medidas e
confrontações estão estabelecidas e matricula.
O imóvel acima descrito encontra-se devidamente Matriculado sob o n2 26.508
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira - SP.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a COMPROMISSÁRIA tem
ajustado vender conforme promete ao COMPROMITENTE e, este a comprar-lhe o
imóvel descrito e caracterizado na Cláusula anterior, que possui de forma livre e
desembaraçada de qualquer ónus, real, pessoal, fiscal ou extrajudicial, dívidas,
arrestos ou sequestros, ou, ainda a restrições de qualquer natureza, pelo preço e de
conformidade com as Cláusulas e condições adiante estabelecidas.

Parágrafo Primeiro: O COMPROMITENTE tem plena e total ciência do estado físico
e jurídico em que se encontra o imóvel objeto do presente contrato, não
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responsabilizando a COMPROMISSÁRIA pela exatidão ou inexatidão das áreas e
metragens constantes na Matrícula n- 26.508, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pedreira - SP. Neste ato, o COMPROMITENTE assume todos os riscos e
ónus de eventual retificação de área e competente registro imobiliário do imóvel.

Parágrafo Segundo: A presente promessa é decorrente da Concorrência ne

007/2015, e para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos serviços,
bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora
contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os
seus Anexos, os seguintes documentos:
a) Edital da Concorrência n- 007/2015 e Anexos;
b) Matrícula n- 26.508, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira -

Estado de São Paulo;
c) Proposta do COMPROMITENTE;
d) Lei Municipal n- 2.314, de 16 de setembro de 2015, que autoriza o Poder

Executivo a desafetar e alienar os imóveis descritos nas matrículas nss 26.037 e
26.508, conforme especifica.

Parágrafo Terceiro: Os documentos referidos no parágrafo segundo são
considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, definir a sua
extensão.

Parágrafo Quarto: O imóvel é vendido em caráter "AD CORPUS", ficando vedado ao
adquirente exigir complemento de área, indenização ou rescisão do negócio, caso se
constate que a área ou dimensão do imóvel não coincida com aquela que foi
encontrada fisicamente, ainda que a diferença exceda 1/20 (um vinte avos).

CLÁUSULA TERCEIRA:
O preço certo e ajustado da venda ora prometida, conforme consta na PROPOSTA DO
COMPROMITENTE, é de R$ 30,00 (trinta reais) por metro quadrado, perfazendo o
total de R$ 315.836,70 (Trezentos e Quinze Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e
Setenta Centavos).

Parágrafo Único: O COMPROMITENTE já efetuou o pagamento no valor de R$
15.791,83 (Quinze Mil, Setecentos e Noventa e Um Mil Reais e Oitenta e Três
Centavos), no dia 10 de Novembro de 2015, a título de caução, diretamente na
Tesouraria da Prefeitura Município de Jaguariúna-SP. O pagamento do valor restante,
qual seja R$ 300.044,87 (Trezentos Mil, Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete
Centavos), deverá ser feito mediante depósito em conta, cheque ou transferência
bancária, nos termos estabelecidos nas Cláusulas 3.1 e 11.1 do Edital.

CLÁUSULA QUARTA:
A posse do imóvel objeto do presente Instrumento é transmitida pela
COMPROMISSÁRIA ao COMPROMITENTE neste ato, nesta posse permanecendo o
COMPROMITENTE enquanto cumprir as obrigações lavradas neste ajuste.
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CLÁUSULA QUINTA:
Após o cumprimento integral do presente Contrato a COMPROMISSÁRIA obriga-se a
outorgar e assinar em nome do COMPROMITENTE a competente Escritura definitiva
de Compra e Venda do imóvel descrito na Cláusula Primeira, totalmente livre e
desembaraçado de quaisquer ónus ou gravames de qualquer natureza.

CLÁUSULA SEXTA:
A partir da assinatura do presente Instrumento, correrão, por conta exclusiva do
COMPROMITENTE, todos os impostos, taxas ou contribuições fiscais de qualquer
natureza incidentes sobre o imóvel objeto deste Contrato e por este deverá ser pago
nas épocas próprias e nas repartições competentes, ainda que lançados em nome da
COMPROMISSÁRIA ou de terceiros, assim como serão, desde já, de sua inteira
responsabilidade, as despesas com o registro desde Instrumento e da Escritura
definitiva de Compra e Venda no Registro de Imóveis, emolumentos notoriais, e
outros de qualquer natureza e decorrentes desta transação, inclusive o pagamento do
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.

CLÁUSULA SÉTIMA:
Antes da outorga da Escritura definitiva de Compra e Venda, fica expressamente
vedado ao COMPROMITENTE, qualquer cessão ou transferência dos direitos objeto
do presente ajuste a terceiros.

CLÁUSULA OITAVA:
O presente ajuste é celebrado sob a condição expressão de sua irrevogabilidade e
irretratabilidade, ressalvado o eventual inadimplemento do COMPROMITENTE,
renunciando os contratantes, expressamente, à faculdade de arrependimento
concedida pelo artigo 240 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA NONA:
Se, por ventura, o imóvel adquirido tiver destinação futura voltada para
empreendimentos habitacionais de interesse social nos termos da legislação de
regência, terá suas diretrizes expedidas nos moldes do Decreto Municipal n9

3.217/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA:
O COMPROMITENTE se obriga a monitorar as águas subterrâneas dos Poços de
Monitoramentos existentes na área, pelo tempo que a CETESB entender necessário,
bem como o passivo ambiental, sendo este de sua responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Para todos os fins e efeitos de direito, as partes declaram aceitar o presente ajuste nos
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expressos termos em que foi lavrado, obrigando-se, a si, seus herdeiros e sucessores,
a bem e fielmente cumpri-lo.
E, por estarem as partes, COMPROMISSARIA e COMPROMITENTE, de pleno acordo
com o aqui ajustado, firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, e para idênticos efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o
assinam. / / r /

Jaguariúna, aos 28 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAGUARHJNA
Tarcísio Cleto Chíavegato
Prefeito

ESTÇUJTURA
Ednilson Ar
RG ns 7.996
CPE/MF n9 O

ENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO ÍTDA.

.887.718-80

ESTRUTURAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Olavo Modesto dos Santos Júnior
RG ̂  29.339.533-0 - SSP/SP

n^ 738.602.396-00

Teste

Ricardo Moreira Barbosa
Assistente de Gestão Pública

icípio de laguariúna
l.
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

Concorrência n5 007/2015
Contrato n° 015/2016.
Objeto: Alienação por venda de imóvel objeto da matrícula nQ 26.508
Compromissária: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARÍÚNA
Compromitente: ESTRUTURAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

Na qualidade de COMPROMISSÁRIA e COMPROMITENTE respectivamente, do
Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões
que vierem a ser tomada, 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 19 93?y n i ciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos
processuais.

Jaguariúna, 28 de Janeiro de 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA
Tarcísio Cleto Chiavegato
Prefeito

ESTRUTURAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Ednilson Artioli /
RGn^ 7.996.354-TS—l
CPF/MF n^ 062.887.718-80

ESTRUTURAL DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
Olavo Modesto dos Santos Júnior
RG n* 29.339.533-0 - SSP/SP
CPF/MF n^ 738.602.396-00


