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CONTRATO N° 007/2019 

 

CONTRATO Nº 007/2019 

Termo de Contrato para compra de terreno que 

entre si celebram, O Município de Cerejeiras - 

RO e o Sr. Walter Conti. 

Processo Administrativo nº 1460/2018 

O MUNICIPIO DE CEREJEIRAS, Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ nº. 

04.914.925/0001-07, com sede na Avenida das Nações, 1919 - Cerejeiras - RO, neste ato 

representado por sua Prefeita Municipal, Sra. LISETE MARTH, brasileira, divorciada, agente 

política, CPF n° 526.178.310-00 e RG n° 3.198.751-2 SSP/PR residente/domiciliada a Rua 

Sergipe n° 989, nesta cidade de Cerejeiras/RO, doravante denominado COMPRADOR, e por 

outro lado o Sr. WALTER CONTI, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF n. º 

717.928.309-63 e portador do RG nº 49480695 SSP/PR, e a Sra. Celina Marta Corso, 

brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF n. º 605.302.789-87 e portadora do RG nº 

1949926 SSP/SC residentes e domiciliados na Rua Portugal, nº 2002, Bairro Liberdade, nesta 

cidade de Cerejeiras/RO, doravante denominados VENDEDORES, ajustam o presente 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, especialmente 

do artigo 24, inciso X do referido diploma legal, e suas alterações posteriores, e de acordo com o 

processo administrativo nº 1460/2.018, de interesse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Agricultura de Cerejeiras/RO, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

DO OBJETO  

Cláusula 1ª – Este contrato tem por objeto a aquisição de imóvel, denominada Chácara 25 do 

Setor Chacareiro “04” localizada na Rua Governador Jorge Teixeira, cidade de Cerejeiras/RO, 

com Recursos Próprios. 

 

DA FINALIDADE PÚBLICA A SER ATENDIDA 

Cláusula 2ª – A presente aquisição será para ser instalada e ETT – Estação de Tratamento e 

Transbordo e Construção de um Barracão para a reciclagem do lixo da cidade de Cerejeiras-RO. 

§ 1º - O VENDEDOR tem a vender ao COMPRADOR, e este a comprar-lhe o imóvel descrito e 

caracterizado na clausula anterior, que possui na forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus 

(real, pessoal, fiscal ou extrajudicial), dividas, arrestos ou sequestro, ou ainda de restrições de 

qualquer natureza, pelo preço e de conformidade com as cláusulas e condições adiante 

estabelecidas e exarados no Processo Administrativo 1460/2.018, nota de empenho 

000176/2.019. 

 

DO PREÇO 

Cláusula 3º - As partes pactuam o preço certo e ajustado da venda de R$ 109.000,00 (cento e nove mil 

reais) em parcela única com pagamento a vista. 

 

DO PAGAMENTO 
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Cláusula 4º - O pagamento será a vista a partir da assinatura deste instrumento de Compra de 

terreno. 

 

FONTE DOS RECURSOS 

Cláusula 5º - Os recursos necessários para o pagamento são provenientes de recursos 

consignados nos orçamentos:  

Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte fonte: 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  

185410007.2.030000 – Preservação e conservação ambiental  

4.4.90.61.00 – Aquisição de imóveis  

Fonte: Recursos Próprios  

 

DA PUBLICAÇÃO 

Cláusula 6º – O presente contrato será publicado na imprensa oficial, na forma do parágrafo 

único do artigo 61 da Lei nº 8666/93, como condição indispensável a sua eficácia. 

 

DO FORO 

Cláusula 7º – Fica estabelecido o Foro da Comarca de Cerejeiras – RO para dirimir quaisquer 

dúvidas oriundas direta ou indiretamente deste contrato, renunciando-se expressamente a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, assim, por estarem justos e contratos, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma. 

Cerejeiras, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

LISETE MARTH 

Prefeita Municipal  

COMPRADOR 

 SR. WALTER CONTI 

VENDEDOR 

 

 

 

 

 

 SRA. CELINA MARTA CORSO 

VENDEDOR 

 

 

Testemunhas: 

 

Nome:______________________________              

CPF: 

       

 

Nome:_______________________________ 

CPF:                                                                                                                                                       

 

 


