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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

CONCORRÊNCIA N.º 0001/2020  
PROCESSO Nº  0015/2020  

 
 
Denominação:______________________________________________________________________ 
CNPJ nº: _________________________________________________________________________ 
Endereço:_________________________________________________________________________ 
e-mail:____________________________________________________________  
Cidade: ________________________________________ Estado: ____________  
Telefone: ______________________________________  
 
 
Obtivemos, através do acesso à página www.americobrasiliense.sp.gov.br, nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

 
Local: _________________________, _____ de ___________________ de 2020  

 
 

Assinatura  
 
 
 

Senhor Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações, por 
meio do email, licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br. 
  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense da responsabilidade da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 
qualquer reclamação.  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 
PROCESSO Nº 0015/2020 

 
 

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade 
de Américo Brasiliense - SP, à Av. Eugênio Voltarel, n.º 25, Centro, inscrito no CNPJ sob n.º 43.976.166/0001-50, torna 
público para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, 
situada no mesmo endereço, encontra-se aberto procedimento licitatório na modalidade de CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo Maior Oferta, sendo doação de bem público com encargos, devidamente autorizado pela Lei 
Ordinária Municipal nº 2274 de 17 de dezembro de 2019, arts. 107 e 114 da Lei Orgânica do Município, a qual será 
processada e julgada em conformidade com a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislação aplicável 
e das normas estabelecidas no presente edital.  
 

Os Envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO e de PROPOSTAS DE PREÇOS deverão ser entregues 
na recepção de Prefeitura de Américo Brasiliense ou diretamente à Comissão de Licitações no início da sessão pública 
que será realizada no dia 16 de março de 2020, às 09h30 na sala de reuniões da Prefeitura, Av. Eugênio Voltarel, 
nº25 – Centro. 
 
1 - DO OBJETO 

 
 A presente licitação tem por objeto a doação onerosa de imóvel no I Distrito Industrial de Américo Brasiliense/SP, 
amparada na Lei Municipal nº  2274, de 17 de dezembro de 2019 e referenciado po Laudo de Vistoria, Constatação e 
Avaliação, conforme as especificações que seguem: 

 
A área objeto da matricula 24.708 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, com uma área superficial de 
3.124,66 metros quadrados, com a seguinte descrição: Um imóvel urbano designado Área "C 1 ", com uma Lea 
superficial de 3.124,66 metros quadrados, com a seguinte descrição: Inicia no ponto determinado por 16A, localizado no 
alinhamento predial da Alameda Aldo Lupo, junto a divisa com a área "B", segue confrontando com a área "C" 
(Matricula 24.707); com azimute 180° 31' 14" e distancia de 38,57metros até o ponto 5A1; deste ponto deflete à direita e 
segue confrontando com a Rua Boa Esperança do Sul (I Distrito Industrial) com azimute de 264° 32' 11" e distância de 
182,25 metros até o ponto 5A; localizado no alinhamento predial da Alameda Aldo Lupo e também do alinhamento da 
Rua Boa Esperança do Sul; deste ponto deflete a direita e segue confrontando com o referido alinhamento predial da 
Alameda Aldo Lupo, em curva a direita, com raio de 167,46 metros e desenvolvimento de 50,37 metros até o ponto 16; 
dai continua confrontando com o alinhamento predial da Alameda Aldo Lupo, em curva a esquerda, com raio de 600,00 
metros e desenvolvimento de 140,04 metros até o ponto 16A, onde teve inicio a presente descrição. 

 
 

2 - DAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 
ANEXO I -  Termo De Referência; 
ANEXO II - Cópia da Lei nº 2274, de 17 de dezembro de 2019; 
ANEXO III  - Termo de Viabilidade para Implantação de Hotel; 
ANEXO IV - Modelo de Proposta; 
ANEXO V - Declaração de Microempresa ou Empresa De Pequeno Porte; 
ANEXO VI  - Modelos de Declarações; 
ANEXO VII - Cópia do Laudo de Vistoria, Constatação e Avaliação; 
ANEXO VIII - Cópia da Matrícula do Imóvel; 
ANEXO IX  - Modelo de Termo de Compromisso e; 
ANEXO X - Termo de Ciência e de Notificação TCE/SP. 
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3 - DA VISITAÇÃO AO LOTE 
 

3.1. É facultativa a visita técnica no município para verificação das condições locais, bem como obtenção de outros 
dados que julgarem necessários para a elaboração de suas propostas. A visita técnica poderá ser realizada mediante prévio 
agendamento, através do telefone (16) 3393 9600 – Ramal 9622 - Departamento de Planejamento e Obras. 

 
 3.2. A visitação é uma faculdade a critério do licitante e aqueles que não a usufruírem não poderão alegar ou 
ressalvar qualquer direito decorrente da real situação e estado do imóvel. 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO 

 
 4.1. Poderão participar desta licitação exclusivamente as pessoas físicas ou jurídicas interessadas na implantação de 
empreendimento hoteleiro, que atenda aos requisitos e disposições legais do processo de Concorrência Pública. 
Conforme destinação da Lei Ordinária Municipal 2274/2019 e especificações do imóvel situado no I Distrito Industrial 
de Américo Brasiliense, matrícula 24.708, constante do Termo de Referência desse edital,  

 
  4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas físicas, ou pessoas jurídicas: 

4.2.1. Em processo de dissolução, liquidação, falência, concordata, recuperação judicial, recuperação ex- 
trajudicial, fusão, cisão ou incorporação; 
4.2.2.Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que por esta 
tenham sido declaradas inidôneas; 
4.2.3.Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição, estejam participando concomitantemente no processo licitatório; 

 4.2.4.Estrangeiras que não estejam autorizadas a funcionar no País; 
4.2.5.Demais pessoas jurídicas que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º, da Lei nº 8.666/93, ou que a 
lei proíba. 

  
 4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para assegurar a o direito de preferência, deverão apresentar à 
Comissão de licitação, no envelope de habilitação, Declaração de enquadramento como ME ou EPP, devidamente 
assinada pelo seu representante contábil, conforme modelo do Anexo V do Edital. 
 4.3.1. A declaração deverá estar datada dos últimos 180 dias anteriores à data da sessão de abertura dos 

Envelopes, sob pena de não ser aceita. 
 4.3.2. A certidão fornecida pela Junta Comercial substitui a declaração constante do Anexo V. 
 4.3.3. Qualquer outro modelo de declaração deverá conter todas as informações constantes do Modelo - Anexo V, 

sob pena de não ser aceita. 
 4.3.4. A Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos neste Edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada 
como vencedora do certame. 

 4.3.5. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte, da 
apresentação de todos os documentos, ainda que apresente alguma restrição. 

 4.3.6. O prazo de que trata o item 4.3.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo. 

 4.3.7. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

  
 4.4 Os licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus Anexos, sem poder invocar qualquer 
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do 
contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 

 
 4.5 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. 
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 4.6 A participação nesta licitação importa à licitante, a irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente 
Edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos, normas e técnicas aplicáveis. 
 
 4.7 O licitante arcará com todos os custos diretos e indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, 
independentemente do resultado do processo licitatório. 

 
 4.8 O poder Executivo Municipal de Américo Brasiliense reserva-se o direito de revogar a presente licitação por 
razões de interesse público ou anulá-la no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, sem que caiba direito 
indenizatório a quaisquer dos licitantes. 

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO 
 

 5.1. O licitante poderá se apresentar por meio de um representante que, devidamente munido de documento que o 
autorize a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada durante a reunião de 
abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

 
 5.2. A representação far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular. Em sendo 
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em nome da empresa, deverá estar expressamente disposto no Estatuto, Contrato Social ou documento 
equivalente. 

 5.2.1. A não apresentação de documento que autorize o representante, não desclassificará ou inabilitará a licitante, 
mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em nome do licitante. 

 
 5.3. Não será admitida a representação por um mesmo representante para mais de um licitante, salvo naqueles casos 
em que os proponentes estejam participando de itens diferentes. 

 
 5.4. Após a abertura do envelope da documentação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
 6.1. A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta será pública, 
dirigida pela Comissão de Licitação e realizada de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, em conformidade com este 
Edital e seus Anexos, no local e horário constantes no preâmbulo deste. 

 
 6.2. A Documentação e a Proposta, deverão ser apresentadas, impreterivelmente, até o dia, hora e local já fixados no 
preâmbulo, em 02 (dois) envelopes (da Habilitação e Proposta), devidamente lacrados. 

6.2.1.  Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 
 

6.3 Os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres: 
 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 PREFEITURA MUNICIPAL AMÉRICO BRASILIENSE/SP 
DEPARTAMENTO  DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 00001/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 

 
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N° 0001/2020 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
CNPJ: 

 
 6.4. Primeiramente serão abertos os envelopes contendo a Documentação, sendo feita a sua conferência e posterior 
rubrica. 
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7 - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01) 

 
7.1.  Para habilitação de Pessoa Física nesta Concorrência Pública, deverá ser entregue cópias dos documentos que 
seguem, acompanhados do original para conferência: 

7.1.1. Cédula de identidade; 
7.1.2. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF;  
7.1.3. Comprovante de endereço. 

 
7.2. Para fins de Habilitação Jurídica deverá ser apresentado: 

7.2.1. Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. 
7.2.1.1. Em se tratando de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores; 
7.2.1.2. Quando se tratar de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, apresentar Decreto 
de autorização, e, quando a atividade assim o exigir, ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente. 
7.2.2. O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, que não foi declarado inidôneo para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, e suas 
alterações; e a inexistência de fato que possa impedir sua habilitação neste certame, inclusive na vigência 
contratual caso venha a ser contratado pela Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, nos termos do § 2º 
do Art. 32 da Lei nº 8.666/93. (Modelo -Anexo VI). 
7.2.3. O licitante deve declarar que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. (Modelo -Anexo VI). 

 
7.3.  Para verificação da Regularidade Fiscal e Trabalhista deverá ser apresentada: 

7.3.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
7.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativamente a débitos de tributos e  

contribuições federais e dívida ativa da União, que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas 
nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual - Certidão negativa de débito ou positiva com 
efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei. 

7.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal - Certidão negativa de débito ou positiva com 
efeitos de negativa - do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei. 

7.3.5. Certificado de regularidade para com o FGTS. 
7.3.6. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, por meio da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT. 
7.4. Para verificação da Qualificação Econômico-Financeira deverá ser apresentado: 
 7.4.1.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, ou, se for o caso, de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
7.5. Disposições Gerais da Habilitação: 
 7.6.1. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope de 
Documentação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nessa licitação, ou ainda, com 
irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior, observados os princípios da 
proporção e razoabilidade. 
 7.6.2. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de 
preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez 
durante a conferência e exame correspondente. 
  

8 - DA PROPOSTA (ENVELOPE Nº 02) 
 

8.1. As propostas, rubricadas e assinadas, deverão ser apresentadas no Modelo Oficial Proposta constante do 
Anexo IV, em envelopes fechados, datilografadas ou impressas, sem emendas ou rasuras, principalmente no que 
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tange a valores e números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade, sendo que: 
 

a) O valor deverá ser cotado em moeda corrente nacional. 
 

b) Além do valor da oferta, que não poderá ser inferior a 10% ao valor de avaliação do imóvel, a proposta deverá 
conter declaração do licitante de que conhece e aceita todas as regras estabelecidas por este Edital.  

 
c) Condição de pagamento: Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da convocação, e em conformidade com a 
proposta por ele oferecida, promover o pagamento do valor proposto.  O pagamento acima mencionado 
deverá ser feito diretamente pelo adjudicatário ou por seu representante legal, por depósito bancário no Banco 
do Brasil - 001, na conta corrente n.º 113.534-1, Agência n.º 4562-4, de titularidade da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, CNPJ nº. 43.976.166/0001-50. 

 
d) Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor inferior ao mínimo previsto nos Anexos II e IV 

deste Edital de Concorrência. 
 

e) O não cumprimento ou o cumprimento parcial de quaisquer das exigências constantes deste Edital, implicará 
na desclassificação da proposta apresentada. 

 
f) Não serão aceitos documentos ou propostas em papel de fax. 

 
8.2. Disposições Gerais da Proposta: 

8.2.1. Falta de data, assinatura e/ou rubrica nas declarações elaboradas pela própria licitante e na proposta 
somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta e com poderes para esse fim. 
8.2.2. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser suprida com aqueles constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope nº 01 - Da Documentação. 
8.2.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer das 
exigências deste Edital, observadas as demais disposições deste instrumento. 
8.2.4. Em caso de empate, será realizado sorteio. 
8.2.5. O não cumprimento destas exigências poderá implicar na desclassificação parcial ou total da proposta. 

 
9 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
 9.1. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no Art. 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, as 
propostas que: 

 9.1.1.  Não atenderem às exigências contidas neste Edital. 
 

10 - DO JULGAMENTO 
 

10.1 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas financeiras, com identificação do proponente, 
serão abertos em sessão pública, na presença da Comissão de Licitação, dos licitantes e demais interessados em 
participar, no dia e na hora aprazados neste Edital. 
 
10.2 - Os representantes dos licitantes deverão apresentar procuração formal emanada de suas respectivas empresas, 
salvo em se tratando do proprietário ou socio-diretor, devidamente identificado, sob pena de perderem a legitimidade de 
parte para atuarem ativamente no procedimento. 
 
10.3 - A Comissão procederá à abertura dos envelopes de número 01, apresentados pelas empresas participantes, 
contendo os documentos de habilitação, sendo esses documentos examinados e rubricados pelos licitantes e demais 
pessoas interessadas que estejam presentes à sessão. 
 
10.4 - Não serão admitidas impugnações que versem sobre o Edital, por intempestivas, sendo as demais impugnações e 
protestos, se houver, lavrados em ata, assim como todas as ocorrências que se verificarem nessa primeira fase do evento. 
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10.4.1 - Em havendo impugnações pertinentes e aceitas pela Comissão de Licitações, será encerrada a Ata e 
suspensa a sessão para julgamento das mesmas, sendo todos os licitantes intimados do prazo de recurso de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de publicação do julgamento, na Imprensa Oficial do Estado, salvo se presentes os licitantes e/ ou 
prepostos no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita a intimação por comunicação direta aos 
interessados e lavrada a ata. 
 10.4.2 - Na hipótese de interposição de recursos, será aberto o prazo para que os demais licitantes apresentem as 
suas contra-razões. 
 10.4.3 -  Não havendo impugnações que possam levar à suspensão dos trabalhos, será igualmente encerrada a Ata 
dessa fase do certame a qual será assinada pelos interessados. 
 10.4.4. - Encerrada essa primeira fase, não mais serão acolhidos quaisquer recursos ou impugnações que digam 
respeito às habilitações, independentemente dos participantes estarem presentes na sessão de abertura. 
 
10.5 - Em havendo tempo hábil, a Comissão de Licitações deliberará pelo prosseguimento da sessão, podendo designar 
nova data ou, em seguida, iniciar a segunda fase, com a abertura das propostas financeiras, igualmente examinadas e 
rubricadas pelos presentes interessados e pelos representantes dos licitantes, caso haja desistência expressa de recurso 
por parte de todos os proponentes. 
 
10.6 - Serão abertas apenas as propostas financeiras dos licitantes considerados aptos nas fases anteriores, sendo que as 
propostas financeiras das empresas desclassificadas serão devolvidas aos seus autores, intactas e imaculadas, após a 
adjudicação do certame. 
 
10.7 - Abertos os envelopes contendo as propostas financeiras dos licitantes habilitados, será considerada vencedora, a 
proposta mais vantajosa para o Município, assim entendida a oferta de maior valor, obedecendo às condições e prazos 
definidos no edital. As quais serão classificadas de forma decrescente levando-se em consideração o maior preço 
ofertado.  
 
10.8 - Na hipótese de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, será procedido o sorteio público entre elas, com a 
presença dos interessados. 
 
10.9 - Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas de vantagens não previstas no Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais licitantes. 
 
10.10 - Em qualquer das fases da sessão de julgamento, serão desclassificados os licitantes cujas propostas estiverem em 
desconformidade com o Ato convocatório. 
 
10.11 - Se os membros da Comissão de Licitações decidirem prontamente, o julgamento das propostas, anunciando a 
classificação, será encerrada a Ata, assinada pelos licitantes e demais interessados presentes, sendo todos os licitantes 
intimados do prazo de recurso, de cinco dias úteis, que corre a partir da data de publicação do julgamento na imprensa 
Oficial do Estado, salvo se presentes os licitantes e/ ou prepostos no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser 
feita a intimação por comunicação direta aos interessados. 
 
10.12 - Na hipótese de interposição de recursos, será aberto prazo para que os demais licitantes apresentem as suas 
contra-razões. 

10.12.1 - Todos os recursos obedecerão aos procedimentos e serão julgados nos moldes do artigo 109 da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 

 
11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
 11.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente Concorrência, até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação), devendo a Administração da 
Prefeitura Municipal, por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias 
úteis. 
  
 11.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal a licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação e 
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Propostas, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 
 

   11.3. Não serão reconhecidas as impugnações depois de vencidos os respectivos prazos legais. 
  
11.4. Em regra, a impugnação deverá ser entregue no Departamento de Compras e Licitações situado na Av. Eugênio 
Voltarel, 25, Centro, Américo Brasiliense-SP, nos dias úteis no horário de expediente externo; por via postal ou 
pessoalmente, devendo respeitar, obrigatoriamente, os prazos definidos nos itens 11.1 ou 11.2 acima, conforme o caso. 
  
11.5. Quando as impugnações forem enviadas via e-mail, os originais deverão ser entregues no Departamento de 
Compras e Licitações, necessariamente, até cinco dias contínuos da data do término dos prazos estabelecidos nos itens 
11.1 ou 11.2 acima, conforme o caso. 

11.5.1 O licitante ou pessoa que se utilizar dessa forma de transmissão, torna-se responsável pela qualidade e 
fidelidade do material transmitido, e por sua entrega neste Órgão. 

 
12 - DOS RECURSOS 

 
 12.1. Observado o disposto no Art. 109 da Lei nº 8.666/93, o licitante poderá apresentar recurso à Comissão de 
Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação 
ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação dessa Concorrência. 

12.1.1. O recurso deverá ser protocolado na Recepção da Prefeitura situada na Av. Eugênio Voltarel, 25, Centro, 
Américo Brasiliense-SP, nos dias úteis no horário de expediente externo. 
12.1.2. Quando os recursos forem enviados via e-mail, os originais deverão ser entregues no Departamento de 
Compras, necessariamente, até cinco dias contínuos da data do término do prazo estabelecido no item 12.1 deste 
Edital. 
12.1.3. O licitante ou pessoa que se utilizar dessa forma de transmissão, torna-se responsável pela qualidade e 
fidelidade do material transmitido, e por sua entrega neste Órgão. 

  
 12.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito do Município de Américo 
Brasiliense. 
  
 12.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interesses no Departamento de Compras e 
Licitações, no endereço e horário constante no item 11.4 deste Edital. 

 
13 - DO TERMO DE COMPROMISSO, NORMAS E PRAZOS 

 
 13.1.  A Doação Onerosa será dada conforme Lei Municipal nº 2274/2019, desde que cumprida todas as obrigações 
contratuais. 
  
 13.2.  A formalização da Doação se dará por meio do Termo de Compromisso assinado entre o Município e a 
empresa vencedora da licitação. 

13.2.1.  Pelo Termo de Compromisso a empresa obriga-se, sob pena de resolução do negócio a não vender, 
permutar, locar, ceder ou hipotecar o imóvel, enquanto estiver em vigor, salvo com a expressa autorização 
do Município. 
13.2.2.  Caso a empresa não cumpra quaisquer das obrigações compromissadas, obriga o Município a 
cancelar a Doação Onerosa por inexecução do encargo, nos termos do Art. 562 do Código Civil Brasileiro. 
13.2.3.  Depois de cumpridos os encargos, o donatário poderá realizar a venda do imóvel se atender as 
seguintes condições, tais como, o adquirente deve ter seu empreendimento no mesmo setor de atividade 
econômica do donatário e o donatário deverá ressarcir ao Município o valor atualizado do imóvel, conforme 
Decreto Executivo que dispõe anualmente sobre o cálculo e arrecadação de tributos municipais. 

        
 13.3. Todas estas normas e condições constarão do Termo de Compromisso e do Anexo “Viabilidade para Implantação de 
Hotel”.  
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14 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
 14.1. A empresa vencedora, na aquisição do imóvel, assinará Termo de Compromisso que conterá os direitos e 
obrigações das partes aprovadas pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico, segue abaixo: 
  

a) O valor da avaliação do imóvel; 
b) O prazo de vigência do Termo de Compromisso; 
c) Consignação das metas e objetivos constantes no Termo de Viabilidade e assumidas como encargos da 

empresa perante ao Município; 
d) O prazo para apresentar ao Departamento de Desenvolvimento Econômico o protocolo de entrada em 

tramitação de seus projetos construtivos junto aos órgãos competentes para aprovação e 
obtenção das licenças necessárias a construção e ao funcionamento; 

e) O prazo máximo de 06 (seis) meses para iniciar as obras, sob pena de cancelamento do incentivo 
econômico; 

f) Prazo para início das atividades produtivas após aprovação dos projetos construtivos; 
g) Quaisquer casos de descumprimento das cláusulas constantes nos Art. 3 a 6 da Lei Municipal nº 

2274/2019, o Termo de Compromisso será denunciado e cancelada a Doação Onerosa, de acordo com o 
Art. 562 da Lei Federal nº 40.405/2002 – Código Civil. 

 
 14.2. Após a assinatura do Termo de Compromisso será levado ao Tabelionato para lavratura da Escritura Pública de 
Doação, e posterior averbação da matrícula. 
  

14.2.1 Os encargos a serem considerados nos Termo de Compromisso são: 
a) Manter o uso do imóvel, exclusivamente, para as atividades hoteleiras. 
b) Apresentar protocolo de entrada em tramitação de projetos necessário a construção e licenciamento do 

empreendimento dentro prazo determinado por regulamento específico; 
c) Iniciar a construção em, no máximo, 6 meses após a aprovação dos projetos e licenciamentos; 
d) Iniciar as atividades produtivas dentro do prazo apresentado ou de acordo com o prazo que determinar as 

normas de ocupação; 
e) Cumprir as normas, diretrizes e regulamentos especiais que incidam sobre a área destinada ao 

empreendimento; 
 

 14.4. No caso de reversão da área por descumprimento dos encargos ou por entrega da área pelo donatário por 
qualquer motivo, as benfeitorias de quaisquer naturezas realizadas na área incorporar-se-ão ao patrimônio público 
municipal, vedada indenização ou retenção a que título for. 

 
15 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
  
 15.1. O acompanhamento da execução do Termo de Compromisso será realizado pelos Departamento de 
Planejamento e Obras e o Departamento de Desenvolvimento Econômico, que terão por obrigação zelar pelo 
cumprimento das obrigações do referido Termo. 

 
16 – DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 
 16.1. O Licitante vencedor obriga-se a cumprir integralmente as regras e disposições contidas nas normas de 
ocupação e uso elaboradas para empreendimento, incluso licenças de operação, regime urbanístico e outras normas 
legais municipais. 

 
 16.2. O Licitante vencedor obriga-se a cumpri dentro do prazo pactuado, as obrigações assumidas, sob pena de 
perder a doação, revertendo-se a posse do imóvel para o Município, inclusive as benfeitorias edificadas ou implantadas 
pelo concessionário, sem direito a retenção ou indenização. 

 
 16.3. O Licitante vencedor obriga-se a cumpri todas as determinações da legislação ambiental e, consequentemente, 
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obter os licenciamentos dos órgãos competentes. 

 
 16.4. É vedado a empresa vender, permutar, locar, ceder ou hipotecar o imóvel enquanto vigorar o Termo de 
Compromisso, salvo com a expressa autorização do Município. 

 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
 17.1. Obriga-se a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense a fiscalizar o cumprimento e a execução do Termo de 
Compromisso, além de exercer as demais atribuições e observar as demais obrigações previstas na legislação 
pertinente. 

 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
18.1. Pelo Termo de Compromisso a empresa obriga-se, sob pena de resolução do negócio a não vender, permutar, 
locar, ceder ou hipotecar o imóvel, enquanto estiver em vigor, salvo com a expressa autorização do Município. 

 
18.2. Caso a empresa não cumpra quaisquer das obrigações compromissadas, atestadas e indicadas pelo Comitê de 
Acompanhamento e Avaliação, obriga o Município a cancelar a Doação Onerosa por inexecução do encargo, nos 
termos do Art. 562 do Código Civil Brasileiro. 

 
19 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 19.1. É facultado à Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos 
ou informação que deveria constar originariamente nos envelopes das propostas ou da documentação. Podendo 
desconsiderar excessos de formalismos que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

 
 19.2. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para 
língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos de Documentos. 

 
 19.3. Os documentos emitidos através da internet não necessitam de autenticação, ficando sujeitos à verificação por 
parte da Comissão de Licitação. 

 
 19.4. Os documentos solicitados neste Edital, preferencialmente, deverão ser emitidos em papéis timbrados dos 
Órgãos ou das Empresas que os expedirem. 

 
 19.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos, salvo naqueles casos imprevisíveis ou de força maior. 

 
 19.6. Os documentos necessários à habilitação ou à proposta poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por meio de cartório competente ou da Superintendência de Compras e Licitações, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que possam ser conferidas com os originais na sessão 
publica. 

 19.6.1. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 19.6.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
 19.6.3. A Comissão de licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que julgar necessário. 

 
       19.7. Todos os documentos apresentados deverão estar: 

19.7.1 Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo: 
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
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c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz; 

 
 19.7.2.  Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 01, quando 

não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); e: 
a) não se enquadram no prazo de que trata este item os documentos que, pela própria natureza, não apresentam 

prazo de validade. 
 

19.8. O representante legal que assinar documentos pela empresa, deverá estar investido de poderes para esse fim e 
comprovar tal competência caso a Comissão de Licitação vier a exigir. 

 
19.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização de certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão de Licitação em contrário. 
  
19.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- se-á o 
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente. 

 
19.11. As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Município, 
salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante aviso na página web, no endereço 
www.americobrasiliense.sp.gov.br, opção "Transparência /Licitações/Concorência", e-mail ou outro similar. 
 
19.12. Em caso de dúvidas, informações ou esclarecimentos, o interessado deverá formalizar consulta ou pedido de 
esclarecimentos sobre o edital até o 2º (segundo) dia útil anterior ao certame, SOMENTE através do email 
licitacao@americobrasiliense.sp.gov.br 
 19.12.1. A resposta da Comissão de Licitação ao pedido de esclarecimento formulado será divulgada mediante 
publicação de nota na página web da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, no endereço 
www.americobrasiliense.sp.gov.br, opção Transparência /Licitações/Concorência, cabendo aos interessados acessá-la; 
ou ainda, por e-mail, cabendo ao interessado confirmar o recebimento do mesmo. 
 
19.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que 
sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da 
sessão pública de licitação. 
  
 19.14. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
  
 19.15. As questões relativas ao presente Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas 
e julgadas no Foro da Comarca de Américo Brasiliense- SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 
 

Américo Brasiliense, 10 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 
 

DIRCEU BRÁS PANO 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE - SP 

 
 

12 
 

CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 
PROCESSO Nº 0015/2020 

 
ANEXO I -  TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. OBJETO: 
Doação onerosa, de bem imóvel situado no I Distrito Industrial de Américo Brasiliense/SP, a ser realizado 

por concorrência pública conforme Art. 17, Inciso I, e art. 23, § 3º da Lei Federal nº 8666/93. 

 
2. JUSTIFICATIVA: 

Considerando o atual processo de desenvolvimento sócio-econômico pelo qual o município de Américo 
Brasiliense, vem passando, observa-se que há uma considerável expressão do fluxo de pesssoas em circulação na 
cidade, Neste sentido, o município não dispõe de hotéis, pensões para atender essa demanda. Portanto, a criação de um 
empreendimento hoteleiro, além de ampliar a oferta de emprego, também contribuirá, diretamente e indiretamente, no 
aumento da arrecadação. 

 
3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

 
O objets em licitação é um imóvel localizado no I Distrito Industrial de Américo Brasiliense–SP de 

matrícula nº 24.708 de 3.124,66 metros quadrados. A doação onerosa deste imóvel será destinada exclusivamente para 
a instalação de empreendimento hoteleiro. 

 
A área objeto da matricula 24.708 do 2° Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, com uma área superficial de 
3.124,66 metros quadrados, com a seguinte descrição: Um imóvel urbano designado Área "C 1 ", com uma Lea 
superficial de 3.124,66 metros quadrados, com a seguinte descrição: Inicia no ponto determinado por 16A, localizado no 
alinhamento predial da Alameda Aldo Lupo, junto a divisa com a área "B", segue confrontando com a área "C" 
(Matricula 24.707); com azimute 180° 31' 14" e distancia de 38,57metros até o ponto 5A1; deste ponto deflete à direita e 
segue confrontando com a Rua Boa Esperança do Sul (I Distrito Industrial) com azimute de 264° 32' 11" e distância de 
182,25 metros até o ponto 5A; localizado no alinhamento predial da Alameda Aldo Lupo e também do alinhamento da 
Rua Boa Esperança do Sul; deste ponto deflete a direita e segue confrontando com o referido alinhamento predial da 
Alameda Aldo Lupo, em curva a direita, com raio de 167,46 metros e desenvolvimento de 50,37 metros até o ponto 16; 
dai continua confrontando com o alinhamento predial da Alameda Aldo Lupo, em curva a esquerda, com raio de 600,00 
metros e desenvolvimento de 140,04 metros até o ponto 16A, onde teve inicio a presente descrição. 

 
4. TERMO DE COMPROMISSO, NORMAS E PRAZO 

 
A Doação Onerosa será dada conforme Art. 3 a 8 da Lei Municipal nº 2274/2019, desde que cumprida todas 

as obrigações contratuais. 
A formalização da Doação se dará por meio do Termo de Compromisso assinado entre o Município e a 

empresa vencedora da licitação. 
Pelo Termo de Compromisso a empresa obriga-se, sob pena de resolução do negócio a não vender, 

permutar, locar, ceder ou hipotecar o imóvel, enquanto estiver em vigor, salvo com a expressa autorização do 
Município. 

Caso a empresa não cumpra quaisquer das obrigações compromissadas, atestadas e indicadas pelo 
Comissão Fiscalizadora, obriga o Município a cancelar a Doação Onerosa por inexecução do encargo, nos termos do 
Art. 562 do Código Civil Brasileiro. 

Depois de cumpridos os encargos, o donatário poderá realizar a venda do imóvel se atender as seguintes 
condições, tais como, o adquirente deve ter seu empreendimento no mesmo setor de atividade econômica do donatário 
e o donatário deverá ressarcir ao Município o valor atualizado do imóvel, conforme Decreto Executivo que dispõe 
anualmente sobre o cálculo e arrecadação de tributos municipais. 
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5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

O acompanhamento da execução do Termo de Compromisso será realizado pelo Departamento de 
Planejamento e Obras, e Departamento de Desenvolvimento Econômico, que terão por obrigação zelar pelo 
cumprimento das obrigações do referido Termo. 

 
6. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

 
O Licitante vencedor obriga-se a cumprir integralmente as regras e disposições contidas nesse edital e 

anexos. 
Além das obrigações previstas nos Anexos II e III do Edital, a vencedora deverá:  
 

a) Homologado o julgamento, a licitante vencedora será convocada para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir do recebimento da convocação, e em conformidade com a proposta por ele oferecida, promover o 
pagamento do valor proposto.   
 
b) O pagamento acima mencionado deverá ser feito diretamente pelo donatário ou por seu representante legal, por 

depósito bancário no Banco do Brasil - 001, na conta corrente n.º 113.534-1, Agência n.º 4562-4, de titularidade da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, CNPJ nº. 43.976.166/0001-50. 
 
c) Assinar o instrumento contratual, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data da convocação, 

podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério desta Administração, sob pena de decair do direito 
à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste edital; 
 
d) Cumprir dentro do prazo pactuado, as obrigações assumidas, sob pena de perder a doação, revertendo-se a posse 

do imóvel para o Município, inclusive as benfeitorias edificadas ou implantadas pelo concessionário, sem direito a 
retenção ou indenização. 
 
e) Cumprir todas as determinações da legislação ambiental e, conseqüentemente, obter os licenciamentos dos 

órgãos competentes. 
 

É vedado a empresa vender, permutar, locar, ceder ou hipotecar o imóvel enquanto vigorar o Termo de 
Compromisso, salvo com a expressa autorização do Município. 

 
7. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 
Obriga-se a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense a fiscalizar o cumprimento e a execução do Termo 

de Compromisso, além de exercer as demais atribuições e observar as demais obrigações previstas na legislação 
pertinente. 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 

PROCESSO Nº 0015/2020 
 

ANEXO II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cópia da Lei nº 2274, de 17 de dezembro de 2019 em formato pdf, disponibilizada no site 
www.americobrasiliense.sp.gov.br caminho: Transparência/Licitações/Concorrência 0001/2020. 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 
PROCESSO Nº 0015/2020 

 
ANEXO III  - TERMO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE HOTEL 

(Anexo da Lei nº 2274, de 17 de dezembro de 2019) 

 
 

Objeto: 1 lote - Endereço: Alameda Aldo Lupo, área objeto da Matrícula n° 24.708 (cópia anexa) do 2° Oficial 
de Registro de Imóveis de Araraquara.  
 
 

Apresentação das diretrizes técnicas para a elaboração dos projetos e a execução de infra-estrutura para 
implantação de um Hotel no Município de Américo Brasiliense, nos limites da Matrícula n° 24.708 do 2° Oficial 
de Registro de Imóveis de Araraquara, o qual será implantado pelo vencedor do processo licitatório em 
referência.    
 A referida área está compreendida em sua totalidade nos limites previstos para expansão urbana. 
 A apresentação de todos os projetos e levantamentos está a cargo do interessado, bem como a aprovação 
do empreendimento nos órgãos competentes, e a execução da infra-estrutura no prazo estipulado no cronograma 
físico após a emissão da Ordem de Serviços pela municipalidade, não podendo ultrapassar 24 meses. 
 Seguem abaixo as orientações para apresentação dos documentos necessários para aprovação dos 
projetos, os quais serão analisados pelos setores municipais competentes.  

Os documentos necessários para obtenção do alvará de construção deverão ser apresentados ao 
Departamento de Planejamento e Obras para análise e aprovação, conforme previsão no Plano Diretor Municipal 
e modelos indicados no site da Prefeitura, além dos projetos complementares que serão exigidos. O responsável 
técnico pela execução da obra deverá permanecer no canteiro de obras durante todo período da construção. 
 Projeto Arquitetônico: Deverá ser apresentado por profissional registrado no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, com o devido Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) com atividade de projeto 
arquitetônico, junto ao memorial descritivo de arquitetura. 
 Deve-se considerar a tabela de zoneamento e uso do solo “Anexo 06” do Plano Diretor Municipal como 
orientação para os recuos, ocupação e vagas para garagem, e área permeável.  
 Deve-se considerar as normas de acessibilidade bem como de prevenção e combate à incêndio, e 
vigilância sanitária. 

O Hotel deverá possuir no mínimo 25 apartamentos, no máximo 03 pavimentos acima do nível do solo, 
podendo ser considerado mais um pavimento (subsolo) e se enquadrar nas características de 03 estrelas 
(confortável), conforme segue: 

 
 

 Setores e áreas necessárias, com base na metragem quadrada de construção: 
 Alojamentos com quarto, banheiro, corredor, e serviço do andar.......................50-60% 
 Setor público aberto para os hóspedes, recepção, saguão, salas de estar..............4-7% 
 Serviços de refeições..............................................................................................4-8% 
 Setor de serviços, manutenção, cozinha, pessoal e depósitos................................9-14% 
 Setor administrativo, direção e secretaria..............................................................1-2% 
 Instalações técnicas, funcionamento e manutenção................................................4-7% 
 Setor de animação, lazer e esporte.........................................................................2-10% 

 Deverá ter no mínimo: 
 Recepção com funcionamento contínuo durante 24 horas, com viabilidade de pagamento dos serviços 

pelo cliente através de cartões de débito, crédito, etc; 
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 Todos os quartos deverão apresentar serviços de telefone, wi-fi, e de rádio e televisão, bem como possuir 
geladeira (mini bar) e ar-condicionado split, devendo os quartos de solteiro ter no mínimo 14m², e os 
quartos de casal ter no mínimo 18m², sem computar os banheiros; 

 Os banheiros deverão possuir lavatório com água quente e com bancada iluminada; 
 Restaurante; 
 Garagem (poderá ser considerada no subsolo, ou abertas com cobertura de sombrite). 
A área ocupada por corredores deverá apresentar uma proporção de 6m² para cada quarto, com larguras de 

1,50m no mínimo. 
Deverão ser considerados percursos diferenciados para hóspedes, pessoal e mercadorias/produtos. 
O edifício deverá contar com escada, e no mínimo 02 elevadores, sendo um para hóspedes, e outro para 

serviços. 
Documentos complementares a arquitetura: 

 Projeto para aprovação na Vigilância Sanitária do Município; 
 Projeto Estrutural; 
 Projeto de Instalações Hidráulicas; 
 Projeto de Esgotamento Sanitário inclusive tratamento de esgoto e seu lançamento; 
 Projeto de Instalações Elétricas; 
 Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio, o qual deverá ser submetido à aprovação do Corpo de 

Bombeiros do Estado; 
 Planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro (não poderá ultrapassar o prazo de 02 anos a 

contar da Ordem de Serviços para o início da construção até sua conclusão, que deverá ser atestada 
pelo Município através da emissão do Habite-se, condicionado também a apresentação pelo 
interessado do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). 

Estudo de Impacto de Vizinhança: O empreendimento em questão alterará a vizinhança, portanto se 
faz necessário a apresentação do referido estudo, contribuindo assim com informações ao Município, de forma a 
orientar com dados técnicos, possíveis medidas que deverão ser consideradas para mitigar ou compensar 
impactos negativos. 

Fica o interessado ciente de que há intenção de se implantar um Distrito Industrial, nos limites da 
matrícula n° 24.707 (confrontante), que deverá ser considerado no estudo em referência. 
 O estudo deverá ser apresentado junto a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) com atividade de Elaboração de Laudo Técnico de Estudo Ambiental (indicar 
no campo “observações” que se trata de Estudo de Impacto de Vizinhança). 

Trânsito / Mobilidade Urbana: O empreendimento proposto gerará grande impacto tanto no 
deslocamento de veículos como de pedestres, portanto deve ser considerado como um pólo gerador de tráfego, e 
mesmo hoje, a Alameda Aldo Lupo, em horários de pico, apresenta um grande fluxo de veículos, interferindo 
diretamente nos acessos ao empreendimento (entrada e saída), desta forma, para prevenir o esgotamento da 
capacidade viária do entorno, o interessado deverá apresentar um estudo de viabilidade técnica, com Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) com atividade de Elaboração 
de Laudo Técnico de Estudo Ambiental (indicar no campo “observações” que se trata de Relatório de Pólo 
Gerador de Tráfego), indicando em planta baixa os pontos de concentração de fluxos de pedestres e veículos, e 
intervenções necessárias nas vias do entorno do empreendimento, tais como sinalização horizontal, vertical, 
semafóricas e as demais que se fizerem necessárias, visando minimizar impactos indesejáveis na fluidez e na 
segurança do trânsito, bem como os efeitos na mobilidade e acessibilidade de pessoas (atentar-se principalmente 
para a solução que garanta a segurança dos pedestres nas travessias dos acessos ao empreendimento), e o 
aumento da demanda de estacionamento em sua área de influência (entorno), se houver, indicando reflexos 
positivos e negativos sobre o ambiente com a apresentação de medidas mitigadoras, capazes de reparar, atenuar, 
controlar ou eliminar seus efeitos indesejáveis sobre a circulação viária. 

Apresentar a comparação da situação existente com a resultante da futura implantação do 
empreendimento, indicando a delimitação da área de influência direta e indireta, estimando as viagens 
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produzidas pelo empreendimento por dia e na hora de pico, considerando neste caso o volume de tráfego na 
situação sem o empreendimento mais o volume gerado pelo empreendimento. 

Abastecimento de água: O interessado deverá apresentar projeto hidráulico considerando um 
reservatório apoiado com sistema de recalque para outro reservatório, este elevado, inclusive reserva para 
combate a incêndio. 

O sistema de aquecimento de água deverá ser de boiler fotovoltaico. 
O ramal predial deverá ter sua interligação à rede pública com diâmetro mínimo de 32 milímetros.  

Coleta de Esgoto: O Município de Américo Brasiliense até o momento não tem seu esgoto tratado, 
sendo que a Estação de Tratamento de Esgoto Municipal está em fase de construção faltando 6,3% para a 
conclusão da obra, a qual depende de repasse de recursos financeiros do governo federal, pois é objeto de 
convênio firmado junto à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. A cidade é dividida em duas bacias pela 
linha férrea, a “Bacia do Córrego Maria Mendes” e a “Bacia do Córrego Xavier”, e a ETE foi projetada para 
atender apenas uma delas (para os empreendimentos existentes), sendo a “Bacia do Córrego Maria Mendes”. O 
empreendimento proposto está indicado na bacia atendida, porém a ETE não poderá atender ao empreendimento 
proposto, devendo então ser apresentada solução para o tratamento do esgoto gerado pelo empreendimento. 
Deverá ser apresentado o trajeto do efluente tratado até seu lançamento no corpo d’agua, indicando os detalhes 
de dissipação para evitar erosões. 

A referida Estação de Tratamento de Esgoto compacta modular deverá ser construída no lote indicado 
com a mesma destinação para o Distrito Industrial, Comercial e de Serviços proposto neste mesmo chamamento 
público. 

Apresentação dos Projetos: 
 Projeto de rede coletora de esgoto; 
 Detalhamento do ramal; 
 Projeto específico da Estação de Tratamento de Esgoto. 

Drenagem pluvial: Apresentar projeto específico de drenagem de águas pluviais considerando cisterna 
fechada com filtro de acordo com a NBR 15527. 

Apresentação dos Projetos: 
 Projeto de drenagem considerando as áreas de influência; 
 Projeto específico da Cisterna. 

Coleta de lixo: Apresentar plano de gestão de resíduos sólidos do hotel que contemple separação do 
material úmido, materiais recicláveis e resíduos de podas e capinas, previsão dos volumes diários gerados pelo 
empreendimento em funcionamento, e sistemas de armazenamento compatíveis com os cronogramas de coleta 
existentes para o local. 

Meio ambiente: Os procedimentos legais para remoção das árvores existentes na área de intervenção, 
inclusive a própria remoção, ficam a cargo do interessado, bem como eventuais compensações. 

O interessado deverá apresentar o projeto paisagístico e de arborização. 
Energia Elétrica - Rede Pública: As intervenções necessárias na rede pública ficam a cargo do 

interessado junto à concessionária de energia elétrica local.  
Os projetos deverão ser apresentados ao Município, porém submetidos à apreciação da concessionária de 

energia elétrica local, que deverá aprová-los quando atendidas todas as exigências. 
Responsabilidade Técnica: Todo material que será apresentado deverá estar em conformidade com as 

atividades técnicas compatíveis. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) com suas taxas devidamente recolhidas pelo interessado.  

Todos os documentos serão analisados pelo Departamento de Planejamento e Obras devendo ser 
aprovados antes do início das intervenções.   

Exigências – Contrapartida 
Passeio público: O interessado deverá apresentar projeto executivo específico para demolição e 

reconstrução do passeio público confrontando com a Alameda Aldo Lupo, do alinhamento da rotatória defronte a 
entrada da Fábrica de Remédios do Estado de São Paulo – FURP de Américo Brasiliense até a Rua Luiza Delfina 
da Silva do Bairro Luis Ometto, considerando acessibilidade e iluminação com lâmpadas de LED, com a devida 
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responsabilidade técnica (ART ou RRT). 
Fica sob responsabilidade do interessado o fornecimento de materiais e mão-de-obra para a demolição e 

reconstrução do passeio público, acessibilidade e iluminação do referido trecho, a qual está considerada no 
cronograma físico.  

 
 
 

BENEDITO GABRIEL CINDIO 
Arquiteto e Urbanista. CAU: A71679-0 

Diretor de Planejamento e Obras  
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 
PROCESSO Nº 0015/2020 

 
ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA 

 
 

 
A LICITANTE_______________________________________________________CNPJ/CPF sob 

N.º_____________________________, RG/Insc.Estadual_________________________________ 
Rua/Av.___________________________, Bairro _____________________________ cidade 
______________________Telefone (  ) ___________________, Email ______________________, DEVIDAMENTE 
HABILITADA NO PROCESSO DE LICITAÇÃO, VEM POR MEIO DESTA, PELO SEU REPRESENTANTE QUE A 
SUBSCREVE, APRESENTAR SUA PROPOSTA, PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO CONSTANTE DO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA N.º 001/2020: 

 
 

Lote UN.  QUANT.  OBJETO DA ALIENAÇÃO COM ENCARGOS Valor Mínimo 

Único UN. 01 

A área objeto da matricula 24.708 do 2° Cartório de 
Registro de Imóveis de Araraquara, com uma área 
superficial de 3.124,66 metros quadrados, com a 
seguinte descrição: Um imóvel urbano designado Área 
"C 1 ", com uma Lea superficial de 3.124,66 metros 
quadrados, com a seguinte descrição: Inicia no ponto 
determinado por 16A, localizado no alinhamento 
predial da Alameda Aldo Lupo, junto a divisa com a 
área "B", segue confrontando com a área "C" 
(Matricula 24.707); com azimute 180° 31' 14" e 
distancia de 38,57metros até o ponto 5A1; deste ponto 
deflete à direita e segue confrontando com a Rua Boa 
Esperança do Sul (I Distrito Industrial) com azimute de 
264° 32' 11" e distância de 182,25 metros até o ponto 
5A; localizado no alinhamento predial da Alameda 
Aldo Lupo e também do alinhamento da Rua Boa 
Esperança do Sul; deste ponto deflete a direita e 
segue confrontando com o referido alinhamento 
predial da Alameda Aldo Lupo, em curva a direita, com 
raio de 167,46 metros e desenvolvimento de 50,37 
metros até o ponto 16; dai continua confrontando com 
o alinhamento predial da Alameda Aldo Lupo, em 
curva a esquerda, com raio de 600,00 metros e 
desenvolvimento de 140,04 metros até o ponto 16A, 
onde teve inicio a presente descrição. 

 
R$ 50.078,92 

 
Correspondente a 10% do valor de 

avaliação da área, conforme Art. 7º, 
Lei Municipal Ordinária 2274/2019. 

 
VALOR PROPOSTO: R$ _________________________________  (Em algarismo e por extenso) 
 
 
 
 

 Além das obrigações previstas nos Anexos II e III do Edital, a vencedora deverá:  
 

f) Homologado o julgamento, a licitante vencedora será convocada para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir do recebimento da convocação, e em conformidade com a proposta por ele oferecida, promover o 
pagamento do valor proposto.   

 
g) O pagamento acima mencionado deverá ser feito diretamente pelo donatário ou por seu representante legal, por 

depósito bancário no Banco do Brasil - 001, na conta corrente n.º 113.534-1, Agência n.º 4562-4, de titularidade 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, CNPJ nº. 43.976.166/0001-50. 
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 Informar os seguintes dados do responsável pela assinatura do eventual contrato/termo de compromisso: 
 
Nome completo:  
R.G.: 
C.P.F.: 
Data de Nascimento:  
Email Pessoal: 
Email Institucional: 
Telefone: 
Endereço: 
 

 A via de comunicação oficial para transmissão de documentos entre a contratante e a contratada será o email 
institucional informado pelo participante. 

 
 
 
 
 

A licitante declara que: 
 
a) Aceita todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
b) O prazo de validade da proposta é de 60 dias. 
c) Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses 
previstas na LDO. 
d) Que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação e, que se vencedor deste certame, nos 
submeteremos ao cumprimento de seus termos. 
 
 
 
 

Local,  de  de 2020 
 
 
 
 

 
 

Identificação da proponente 
 

Nome e Assinatura 
(representante legal) 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 
PROCESSO Nº 0015/2020 

 
ANEXO V   -   DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 

( ) MICROEMPRESA - ME 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 
 

A empresa   , CNPJ 
n°  , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)  , portador(a) da Carteira 
de Identidade n°  , CPF n°  , declara, para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006, que: 

 
 Estamos enquadrados, na condição de  (Microempresa ou Empresa de Pequeno Por- 

te) e que não estamos incursos das vedações a que se reporta o §4 do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006; 
 Apresentamos a Receita Federal anualmente a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa 

Jurídica (DIPJ) e/ou Declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em conformidade com o disposto em 
ato da Secretaria da Receita Federal; 

 Conservamos em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que 
comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim a realização de quaisquer outros 
atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial; 

 Assumimos o compromisso de informar imediatamente ao Cadastro de Fornecedores - CRC da Secretaria 
Municipal de Finanças do Município de Américo Brasiliense-SP qualquer alteração no porte da empresa que 
venha ocorrer no período de validade do Certificado emitido pelo CRC. 

 
Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitará, juntamente com as demais pessoas que 
para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (Art. 
299 do Código Penal) e ao crime a ordem tributária (Art. 1º da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 
Esta Declaração não exime a responsabilidade da empresa em informar, a qualquer tempo, através de Declaração, 
alterações que tenha ocorrido em seu porte. 

 
 

Local,  de  de 2020. 
 
 
 

Nome e Assinatura (representante contábil com inscrição CRC) 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 
PROCESSO Nº 0015/2020 

 
ANEXO VI  -   DECLARAÇÕES 

 
 
 

 
 
A empresa ____________________________________________________, CNPJ nº _____________________ 
por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr.(a)     , portador(a) da 
Carteira de Identidade n°  , CPF n°   , sediada 
   . 
Declara para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que: 

 
a) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do 
Art. 87 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 
b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como ter ciência da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93; 
c) não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 
dezesseis anos, nos termos do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz ( ); 

 
 

Local,  de  de 2020. 
 
 
 

 
 

Nome e Assinatura 
(representante legal) 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 

PROCESSO Nº 0015/2020 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cópia do Laudo de Vistoria, Constatação e Avaliação em formato pdf, disponibilizada no site 
www.americobrasiliense.sp.gov.br caminho:  Transparência/Licitações/Concorrência 0001-2020. 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 

PROCESSO Nº 0015/2020 
 
 
 

ANEXO VIII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cópia da Matrícula do Imóvel em formato pdf, disponibilizada no site www.americobrasiliense.sp.gov.br caminho: 
Transparência/Licitações/Concorrência 0001-2020. 
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 

PROCESSO Nº 0015/2020 
 

ANEXO IX  - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO firmado entre o MUNICÍPIO DE  
BRASILIENSE e a EMPRESA XXXXXX, CNPJ SOB No 

XXXXXXXXX-XX. 
 

O MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE, com sede na Av. Eugênio Voltarel, 25, 
inscrito no CNPJ sob no 43.976.166/0001-50, doravante denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. NOME COMPLETO, Carteira de Identidade no XXXXXXX-SSP/SP, CPF no XXXXXXXXX, 
residente e domiciliado em Américo Brasiliense, e a EMPRESA XXXXXX, inscrita no CNPJ sob no XXXXXXXXX-
XX, com endereço na Rua XXXXX, no XX, CEP XXXXX, Bairro XXXXX, Américo Brasiliense/SP, na qualidade de 
DONATÁRIA, neste ato representada por seu (sua) sócio (a) NOME COMPLETO, brasileiro (a), natural de XX, 
estado civil XXXXX, nascido em XXXX, profissão XXXX, Carteira de Identidade XXXXXXX SSP/SP, CPF XXXX, 
residente e domiciliado na cidade de XXXXXXX, doravante denominada DONATÁRIA, firmam o presente Termo de 
Compromisso o qual se regerá pelas Cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Fundamento 
O presente Termo de Compromisso está fundamentado na Lei no  2274, de 17 de dezembro de 

2019 e de forma subsidiária no que couber, as disposições previstas na Lei Municipal 1399, de 23 de dezembro de 
2003. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Objeto 
O objeto do presente Termo de Compromisso é o bem imóvel de propriedade do MUNICÍPIO, 

livre de qualquer ônus ou defeito que possa inutilizá-lo, localizado no I Distrito Industrial de Américo Brasiliense, com 
área de  3.124,66 m², medidas e confrontações correspondentes ao lote: C1, matriculado no 2º Cartório de Registro de 
Imóveis Comarca de Araraquara – Estado de São Paulo, sob no 24.708, fl. 01, Livro 2-RG, a ser transferido pelo 
MUNICÍPIO à DONATÁRIA, pelo instrumento da Doação Onerosa, desde que a DONATÁRIA satisfaça 
integralmente os encargos aqui compromissados, e o que lhe cumprirem por força da legislação vigente em nível 
Municipal, Estadual e Federal. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor  
O valor avaliado do imóvel objeto da Doação Onerosa é de R$ 160,27 (cento e sessenta reais e 

vinte e sete centavos) o m², com área superficial de 3.124,66 m², totalizando R$ 500.789,25 (quinhentos mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos). 

 
CLÁUSULA QUARTA - Dos Encargos 
Após a transferência do bem para sua propriedade, o DONATÁRIO, sob pena de reversão do ato, 

deverá realizar os encargos enumerados abaixo, em favor do MUNICÍPIO: 
I - o uso do imóvel se destinará exclusivamente para a instalação de empreendimento hoteleiro e 

de acordo com a atividade principal no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ da Empresa; 
II - apresentar protocolo de entrada dos projetos necessários à construção e ao licenciamento do 

empreendimento junto ao Município, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do Termo de Compromisso; 
 

projetos e licença  
III - iniciar a construção do prédio principal em até 6 (seis) meses após a aprovação dos 

 e ser concluída em 02 (dois) anos, contados da assinatura deste termo; 
IV - iniciar as atividades produtivas, preferencialmente em até 60 (sessenta) dias após a 
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conclusão das obras e obtenção da licença de operação, podendo ser alterado este prazo por resolução do Comitê de 
Acompanhamento e Avaliação; 

 
V -  atender a finalidade e aos prazos referidos na Lei Municipal 2274/2019, sob pena de 

reversão automática do imóvel à posse e propriedade do município, sem pagamento de indenização por acessões ou 
benfeitorias; 

VI - o investimento mínimo na execução do empreendimento deverá ser superior ao valor de 
avaliação do imóvel, nos casos de concessão do direito real de uso e doação sendo que a escritura pública será lavrada 
após 05 (cinco) anos de atividade do empreendimento, que deverá permanecer por 20 (vinte) anos.  

VII - atender as diretrizes de infraestrutura e encargos, previstas no Instrumento de Viabilidade 
constante no anexo da Lei Municipal 2274/2019, o qual faz parte integrante deste termo; 

 
CLÁUSULA QUINTA - Do Prazo 
O Termo de Compromisso terá vigência de 5 (cinco) anos para cumprimento dos encargos da 

Cláusula Quarta. 
 

CLÁUSULA SEXTA - Do Inadimplemento 
Constituem motivos para a rescisão do Termo de Compromisso e reversão da Doação Onerosa o 

inadimplemento de quaisquer das obrigações compromissadas, atestadas e indicadas na Cláusula Quarta. 
§ 1o São condições para a reversão: 
I - dar ao imóvel destinação diversa da atividade econômica que motivou a doação, exceto se a 

legislação assim o permitir; 
II - ociosidade das instalações após um ano da implantação, sem a devida justificativa; 
III - paralisação, suspensão, abandono ou encerramento das atividades fins por mais de 120 (cento 

e vinte) dias ininterruptos, sem justificativa; 
 IV- na hipótese de extinção da empresa ou sociedade;  

VII - cessação definitiva das atividades instaladas. 
§ 2o No caso de reversão da área por descumprimento dos encargos ou por entrega da área pelo 

DONATÁRIO, as benfeitorias de quaisquer naturezas realizadas na área incorporar-se-ão ao patrimônio do 
Município, vedada indenização ou retenção a qualquer título. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - Da Fiscalização 
A fiscalização do cumprimento dos encargos compromissados pela DONATÁRIA com o 

MUNICÍPIO ficará sob a responsabilidade do Departamento de  Desenvolvimento Econômico,  e do Departamento de 
Planejamento e Obras, no que lhe competir. 

 
§ 1º  A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser 

alterada e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior 
comunicação ao donatário. 

§ 2º  Fica designado pela Prefeitura o servidor....................................., CPF nº ........................., 
cargo.........................., para fiscalização do contrato/termo, bem como, prestar toda assistência e orientação que se 
fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da donatária, solicitar a correção de eventuais falhas ou 
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de 
comunicação oficial à donatária para aplicação das penalidades cabíveis. 

§ 3o Caberá ao servidor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento 
efetivo do cumprimento pela donatária, dos termos do presente termo, em observância ao disposto no inc. III, art. 58 e 
art. 67 da Lei n.º 8666/93. 

§ 4o Para o cumprimento das atividades de fiscalização, a DONATÁRIA compromete-se a garantir 
livre acesso às suas instalações de servidores devidamente nomeados pelo MUNICÍPIO, bem como acesso a 
documentação pertinente. 

§ 5o A fiscalização do MUNICÍPIO será realizada mediante os seguintes instrumentos: 
I - formulário de acompanhamento interno do Departamento de Desenvolvimento Econômico; 
II - correspondência oficial para solicitação de documentação; e 
III - visita técnica às instalações do empreendimento. 
§ 6o   Em caso de irregularidades quanto ao cumprimento de encargos e obrigações, a fiscalização 

comunicará o titular da pasta do Departamento de Desenvolvimento Econômico, que adotará as seguintes medidas: 
I - notificação da Empresa para prestação de informações, com prazo de 15 (quinze) dias para 

resposta; 
senta) dias; 

 
II - advertência formal, determinando prazo para correção das irregularidades em até 60 (ses-  
III - convocação do representante legal da Empresa donatária para esclarecimentos. 
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CLÁUSULA OITAVA - Da Reversão 
Persistindo as irregularidades, o Departamento de Desenvolvimento Econômico deverá proceder à 

abertura de Processo de Reversão do imóvel ; 
§ 1o O MUNICÍPIO comunicará à DONATÁRIA sobre a abertura do Processo de Reversão, 

informando as razões do ato e concedendo à DONATÁRIA o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da reunião 
ordinária do Comitê de Acompanhamento e Avaliação, para que a mesma protocole oficialmente sua contestação ou os 
esclarecimentos cabíveis. 

§ 2o A Resolução do Comitê de Acompanhamento e Avaliação que determinar a reversão do 
imóvel deverá ser homologada pelo Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias da sua aprovação. 

§ 3o Homologada a reversão do imóvel, o MUNICÍPIO comunicará o Cartório de Registro de 
Imóveis para que adote as medidas necessárias, nos termos do art. 562 do Código Civil Brasileiro. 

 
CLÁUSULA NONA - Da Hipoteca 
Poderá ser realizada a oneração hipotecária do imóvel doado, em garantia de financiamento para 

edificação, instalação ou ampliação do empreendimento, mediante prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO, 
respeitando-se  regulamentação  específica. 

§ 1o A autorização de oneração hipotecária vincula o credor e futuro comprador do imóvel 
hipotecado a cumprir com o uso destinado do imóvel. 

§ 2º  Em caso de autorização da oneração hipotecária, durante vigência do Termo de Compromisso, 
as Cláusulas resolutórias da Doação Onerosa serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do 
MUNICÍPIO. 

§ 3o Caso a hipoteca em primeiro grau entre em fase de execução, o credor deverá informar ao 
MUNICÍPIO do ocorrido no prazo de 60 (sessenta) dias anteriores a venda ou leilão do imóvel hipotecado. 

§ 4o Se executada a hipoteca em primeiro grau o DONATÁRIO, pessoa física e jurídica, será 
incluído no rol da Dívida Ativa do MUNICÍPIO, perdendo o direito de receber outros incentivos fiscais e econômicos 
do MUNICÍPIO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - Do Registro e da Escrituração 
A escritura definitiva, além das Cláusulas essenciais à Doação Onerosa, deverá consignar 

obrigatoriamente as seguintes condições: 
I - obriga-se a DONATÁRIA, sob pena de reversão da Doação Onerosa, a não permutar, locar, 

ceder, vender ou realizar qualquer outro negócio jurídico com terceiros sobre os imóveis supra descritos, salvo prévia e 
expressa anuência do MUNICÍPIO. 

II - nas hipóteses de extinção da DONATÁRIA, ou qualquer outra causa de cessação de suas 
atividades, resolver-se-á a presente Doação Onerosa em favor do MUNICÍPIO, sem ônus ou encargos de qualquer 
espécie para este. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Das Despesas  

A partir desta data, correm por conta do donatário todos os tributos, impostos, taxas, tarifas e 
despesas fiscais, incidentes sobre o imóvel objeto desta. 

 Todas as despesas com a escrituração deste negócio, inclusive despesas com custas e emolumentos 
de tabelionato de notas e de registro de imóveis são de inteira responsabilidade do donatário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Foro 
Fica eleito pelas partes, de mútuo acordo, o Foro desta Comarca para dirimir quaisquer 

divergências advindas, direta ou indiretamente, do presente Termo de Compromisso. 
 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo de Compromisso, em duas 
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas adiante identificadas, para que o mesmo produza os 
devidos efeitos jurídicos. 

 
Américo Brasiliense, XX de XXX de 2020. 

 
 

NOME COMPLETO DIRCEU BRÁS PANO 
     DONATÁRIA                                                             PREFEITURA DE AMÉRICO BRASILIENSE 
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Testemunhas: 
 
 

..................................................................            ............................................................... 
Nome:    
CPF:    

Nome:    
CPF:     
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CONCORRÊNCIA Nº 0001/2020 

PROCESSO Nº 0015/2020 

 
ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO TCE/SP 

 
 
 

CONTRATANTE: _________________________________________________ 
CONTRATADO: __________________________________________________ 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 
OBJETO: ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL COM ENCARGOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS. 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

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 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) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando 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. 
 
LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________  
Telefone(s):______________________________________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Advogado:  
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

 


