
CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Nº01/2020 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2020, CONCORRÊNCIA Nº 01/2020 

  
Que entre si fazem, de um lado na qualidade de outorgante VENDEDOR, o 
Município de Águas de Chapecó-SC, neste ato representado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, Sr. LEONIR ANTÔNIO HENTGES, nomeado por meio de eleição 
direta, portador da Carteira de Identidade nº 2.652.572, CPF n.º 756.568.339-68, 
no uso da atribuição que lhe confere a Ata de Posse, e do outro lado, na 
qualidade de COMPRADOR, o Sr. JOACIR BARELLA, portador da Carteira de 
Identidade nº 509.147, CPF nº 297.248.809-15, tem por si justo e acertado o 
seguinte imóvel, conforme autorizado pela Lei Municipal nº2001/2019:  
                            

Item  Quantidade  Unid.  Descrição  Preço Unitário 
3 1,00 un ÁREA DE TERRAS DE CULTURA, COM ÁREA DE 

8.992,33M² (OITO MIL NOVECENTOS E NOVENTA 
E DOIS METROS E TRINTA E TRÊS 
CENTÍMETROS QUADRADOS), SEM 
BENFEITORIAS, SITUADO NA LINHA 
SOBRADINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. 
MATRÍCULA Nº 8.298 DO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO 
CARLOS/SC. 

R$ 31.127,90 

 
DO PREÇO  

 A  compra  e  venda  deu-se  pelo  preço  de  R$ 
31.127,90 (trinta e um mil, cento e vinte e sete reais e noventa centavos), a serem 
pagos nas estritas condições fixados no Edital, sendo 30% (trinta por cento), na 
data da homologação do processo, fixado em R$ 9.338,37 (nove mil, trezentos 
e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), representados pelo Depósito 
Bancário nº 137.984.618 do Banco SICOOB Agência 3069. O restante, 
equivalente a 70% (setenta por cento), ou seja, R$ 21.789,53 (vinte e um mil, 
setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), serão pagos 
impreterivelmente até o dia 16/06/2020 (cinco dias após a homologação), 
comprovantes em anexo. 
  

OUTORGA DA DOCUMENTAÇÃO  
O Município vendedor outorgará o documento de transferência ao 

comprador, em até 30 (trinta) dias contados do pagamento total do preço 
oferecido pelo imóvel descrito no Processo de Licitação nº10/2020 e 
Concorrência nº 01/2020.  
  

POSSE E/OU ENTREGA DO BEM IMÓVEL  
O adquirente somente poderá tomar posse do imóvel após o pagamento 

integral do valor do total do contrato.  



  
DA GARANTIA  
As partes estipulam que o pagamento feito na presente data, será a título 

de garantia, em caso de inadimplência da última prestação, por parte do 
comprador, reverterá à mesma para os cofres públicos, independente de 
notificação judicial ou extra-judicial, sem por isso, o Município responder por 
perdas e danos.  

  
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, juntamente 

com duas testemunhas, em duas vias de igual teor e forma, sem emendas ou 
rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.  
  
Águas de Chapecó, SC, 04 de junho de 2020  
  
____________________                  ________________________ 
Leonir Antonio Hentges                                         Joacir Barella   
 Pelo outorgante vendedor                                     Outorgante comprador 
  
  
Testemunhas:  
  
Nome:___________________                     Nome: ___________________  
CPF nº:                                                          CPF nº:  
 


