
 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 

SECRETARIA DE FAZENDA 
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 291/2018 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 8783/2018 

TIPO MELHOR OFERTA 

 

Edital de concorrência para a VENDA de bem 

imóvel.  

O MUNICÍPIO DE TORRES, no uso de suas atribuições legais e de conformi-

dade com a Lei Federal nº 8.666/93 e com a Lei Municipal n° 4.985, de 22 de junho de 2018, 

torna público, para conhecimento dos interessados que, às 15h00min do dia 01 de outubro 

de 2018, na Prefeitura Municipal de Torres, sito na Rua José Antônio Picoral nº 79, na sala 

de reuniões do Gabinete do Prefeito, se reunirá a Comissão de Licitação, designada pela 

Portaria nº 762/2018, com a finalidade de receber propostas para a venda de imóvel de pro-

priedade do Município abaixo relacionado, onde consta o valor de avaliação, que constitui o 

mínimo a ser ofertado pelos concorrentes: 

– OBJETO  

1.1 – É objeto de venda o edifício de propriedade municipal relacionado abai-

xo:  

Edifício Residencial e Comercial Arara Azul, de propriedade do Município de 

Torres localizado no Município de Torres - RS e registrado no Cartório de Registro de Imó-

veis da Comarca de Torres – RS, situado na Avenida José Maia Filho, 505, Bairro Centro, 

constituído de 05 (cinco) salas comerciais, 08 (oito) apartamentos e 08 (oito) boxes para ga-

ragem. 

Especificações e número da Matrícula constantes no ANEXO II - LEI Nº 4985, 

DE 22 DE JUNHO DE 2018. 

Valor mínimo (R$) 2.700.000,00 – dois milhões e setecentos mil reais 

Valor caução (R$) 135.000,00 – cento e trinta e cinco mil reais  
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1. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidos pela Comissão 

de Licitação no dia, hora e local acima mencionados, em 02 (dois) envelopes distintos e fe-

chados, identificados na sua parte externa e frontal, para os quais se sugere as seguintes 

inscrições: 

AO MUNICÍPIO DE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 291/2018 

ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 

PROPONENTE - NOME COMPLETO 

 

AO MUNICÍPIO DE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 291/2018 

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 

PROPONENTE - NOME COMPLETO 

 

1.1. DA HABILITAÇÃO: 

1.1.1. o envelope nº 01 deverá conter: 

a) 01 (uma) via do comprovante de depósito da caução indicada no item 4 desse edital; 

b) cópia do documento do proponente IDENTIDADE e do CPF (caso pessoa física); 

c) Cópia da inscrição no CNPJ (no caso de Pessoa Jurídica), com cópias dos documentos 

do representante legal (IDENTIDADE e do CPF) e comprovação da representação do mes-

mo mediante instrumento procuratório que o autorize a participar especificamente desta 

Concorrência e a responder pelo proponente;  

d) Declaração de ciência de aquisição de imóvel no estado em que se encontra “ad corpus”  

- ANEXO V. 

1.2. DA PROPOSTA: 

1.2.1. O envelope nº 02 deverá conter a proposta em 01 (uma) via, assinada 

na última folha e rubricada nas demais pelos proponentes ou seus procuradores constituí-

dos, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, de acordo com o Modelo do Anexo IV. 

   2. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO PROCESSAMENTO: 

 2.1. Esta licitação é do tipo maior oferta e o julgamento será realizado pela 

Comissão Julgadora, levando em consideração a maior oferta do imóvel. 
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 2.2. Em caso de igualdade das propostas, será adotado como critério de de-

sempate o sorteio, em ato público, para o qual todos os interessados serão convocados. 

 2.3. As propostas apresentadas em desconformidade com o exigido neste 

Edital e as que contiverem preço inferior ao valor da avaliação serão automaticamente des-

classificadas. 

 2.4. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propos-

tas fora do prazo e local estabelecidos neste edital. 

 2.5. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substitui-

ções das propostas ou quaisquer outros documentos. 

 2.6. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar re-

clamações ou recursos, assinar atas e contratos, os interessados ou seus representantes 

credenciados e os membros da Comissão Julgadora. 

  2.7. Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria 

objeto de recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e propos-

ta financeira (art. 109, inciso I, a e b, da Lei n.° 8.666/1993). 

 2.8. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à habilitação, não 

serão admitidos à licitação os participantes retardatários. 

 2.9. A inabilitação do interessado impede a participação nas fases subse-

quentes, salvo a interposição de recurso ao qual for atribuído efeito suspensivo. 

 2.10. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto 

nos artigos 43 e 44 da Lei n.º 8.666/1993. O resultado final, esgotado o prazo recursal esta-

belecido em lei, será homologado pelo Prefeito Municipal, sendo dada publicidade. 

 
 3. DOS RECURSOS: 

3.1. Em todas as fases, da presente licitação, serão observadas as normas 

previstas no art. 109 da Lei n.º 8.666/1993. 

3.2. O prazo para interposição de recurso relativo às decisões da Comissão 

de Licitação, ao julgamento da habilitação e da proposta, será de 5 (cinco) dias úteis, a con-

tar da intimação da decisão objeto do recurso. 
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3.2.1. Os recursos, que serão dirigidos à Comissão de Licitação, deverão ser 

protocolados, dentro do prazo previsto no item 3.2, na Diretoria de Atendimento ao Cidadão, 

Rua José Antônio Picoral, nº 79, Centro, Torres/RS, durante o horário de expediente, que se 

inicia às 13h e se encerra às 17hs e 30 min. 

3.3. Havendo a interposição tempestiva de recurso, os demais interessados 

serão comunicados para que, querendo, apresentem contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis e na forma prevista no item 3.2.1. 

3.4. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do pra-

zo ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio1 além do previsto no item 3.2.1. 

3.5. Decorrido o prazo para a apresentação das razões e contrarrazões de 

recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los ao Prefeito acompanhado dos autos da 

licitação, do relatório dos fatos objeto do recurso e das razões da sua decisão. 

3.6. A decisão do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias úteis subse-

quentes ao recebimento do relatório e das razões de decidir da Comissão de Licitação, é 

irrecorrível.  

3.7. Os prazos previstos nos itens 3.5. e 3.6. poderão ser prorrogados, a cri-

tério da Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recur-

sos, como, por exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação será justificada nos 

autos da licitação. 

 4. DA CAUÇÃO:  

4.1. Os interessados deverão depositar, como caução, junto à conta bancária 

(Agência/Conta Corrente nº 0955/04.042639-04), em nome da Prefeitura Municipal de Tor-

res, a importância de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), para o imóvel descrito, 

correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação, como caução. 

4.2. O valor caucionado pelo vencedor do certame será convertido em paga-

mento por ocasião da assinatura do contrato, e restituído aos demais proponentes após a 

homologação do certame, com correção monetária, em conta bancária indicada por escrito e 

em nome do participante depositário. 
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4.3. Se o vencedor não honrar a proposta, o valor caucionado será converti-

do em receita do Município, a título de multa. 

5. DOS IMPEDIDOS: 

5.1. Estão impedidos de participar do certame: 

a) O responsável pela avaliação dos imóveis; 

b) Os servidores públicos ou dirigentes do Município; 

c) O suspenso temporariamente de participar de licitação e contratar com a   

Administração Municipal; 

d) O declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública. 

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 6.1. A impugnação ao edital será feita na forma do art. 41 da Lei 

n.º 8.666/1993, observando-se as seguintes normas: 

  a) qualquer cidadão poderá impugnar o edital até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data marcada para o recebimento dos envelopes. 

  b) os interessados poderão impugnar o edital até o 2º (segundo) dia útil an-

tecedente a data marcada para o recebimento dos envelopes. 

 c) os pedidos de impugnação ao edital serão dirigidos à Gerência de Licita-

ções, e deverão se protocolados na Gerência de Atendimento ao Cidadão, durante o horário 

de expediente, que se inicia às 13hs e se encerra às 17hs e 30 min. 

 d) Não serão aceitos pedidos de impugnação ao edital apresentados fora do 

prazo ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio2 além do previsto na alínea “c” 

do item 6.1.  

 7. DA ASSINATURA DO CONTRATO E DO PAGAMENTO: 

 7.1. A Administração convocará o vencedor, dentro do prazo máximo de até 

30 (trinta) dias a contar da homologação do certame, para assinar a respectiva escritura 

Pública de compra e venda, ocasião em que o valor ofertado deverá ser pago (deposita-

do) em conta corrente a ser definida pela Administração, correndo por conta do adqui-

rente do imóvel todas as despesas cartorárias e tributárias incidentes na venda. 
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 7.2. Não comparecendo o vencedor para a assinatura do contrato, será cha-

mado o segundo colocado para vir contratar com a Administração, pelo mesmo preço e nas 

mesmas condições do primeiro colocado, e assim sucessivamente em relação aos demais 

classificados, ou poderá a Administração revogar o presente certame, de acordo com sua 

conveniência. 

     7.3. O prazo máximo para a realização do Registro da Escritura de compra e 

venda do imóvel pelo comprador será de 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura 

da escritura. 

    7.4. Em caso de descumprimento da obrigação prevista no item 7.3., fica o 

comprador sujeito a aplicação da penalidade de 0,10% do valor da proposta apresentada. 

8. DA FORMA DE ENTREGA DE CONDIÇÕES DO IMÓVEL: 

                       8.1. O imóvel será desocupado e estará apto para entrega ao comprador, com 

as devidas taxas e impostos em dia, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias con-

tados da assinatura da escritura de compra e venda. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

                      9.1. O imóvel será franqueado para vistoria, a qual deve ser acompanhada por 

servidor da Prefeitura Municipal de Torres – Secretaria de Educação, mediante agendamen-

to prévio. O agendamento poderá ser feito pelo telefone: (51) 3626 - 9150, ramais 602/603 

ou por intermédio do e-mail: educacao@torres.rs.gov.br, neste último caso desde que con-

tenha os dados do interessado (Nome completo, RG, CPF, endereço, e-mail e telefone para 

contato). A vistoria deverá ser agendada até o 2º dia útil anterior à data de abertura dos en-

velopes.    

                   9.1.1. A vistoria é facultativa e poderá ser realizado por qualquer interessado, 

neste caso o comprador não poderá desistir da compra, em virtude de alegações quanto às 

condições do bem, cabendo à verificação, pelo interessado, no ato da vistoria.  

                     9.1.2. Ao entregar os envelopes para participar do certame, o interessado as-

sume ter conhecimento do estado atual de conservação do imóvel e de todas as condições 

previstas neste edital. O fato de os adquirentes não conhecerem devidamente os imóveis e 

as condições em que se encontram não serão consideradas como argumento ou razão váli-

da para qualquer pleito ou reclamação. 
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                       9.2. Correrão por conta do adquirente todas as despesas decorrentes da ela-

boração da escritura definitiva e seu registro, incluindo-se, sem no entanto limitar, as custas 

e emolumentos devidos aos cartórios de notas e ofício de Registro de Imóveis, Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis – ITBI –, etc.  

9.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Torres para dirimir eventuais litígios 

decorrentes deste Edital.  

São partes integrantes deste edital: 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL,  

ANEXO II - LEI Nº 4985, DE 22 DE JUNHO DE 2018, com especificações do imóvel e 

com o número de matrícula do mesmo, 

ANEXO III - DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, 

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA PARA COMPRA DO IMÓVEL e,  

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRA “AD CORPUS”. 

 

Informações serão prestadas aos interessados no horário das 13h00s às 17 

hs e 30 min, na Prefeitura Municipal de Torres, na Secretaria Municipal de Fazenda – Direto-

ria de Compras e Licitações, sito na Rua José Antônio Picoral, n.º 79, em Torres, onde po-

derão ser obtidas cópias do edital e  seus anexos, ou pelo fone/fax n.º 51 3626-9150 – ra-

mal 217, e-mail gerlicitacao@torres.rs.gov.br. 

                                          Torres, 29 de agosto de 2018. 

 

                                         ________________________________________
     Carlos Alberto Matos de Souza 

Prefeito Municipal. 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 291/2018  

 

Edifício Residencial e Comercial Arara Azul, de propriedade do Município de 

Torres localizado no Município de Torres - RS e registrado no Cartório de Registro de Imó-

veis da Comarca de Torres – RS, situado na Avenida José Maia Filho, 505, Bairro Centro, 

constituído de 05 (cinco) salas comerciais, 08 (oito) apartamentos e 08 (oito) boxes para ga-

ragem. 

Especificações e número da Matricula constantes no ANEXO II - LEI Nº 4985, 

DE 22 DE JUNHO DE 2018. 

Valor mínimo (R$) 2.700.000,00 – dois milhões e setecentos mil reais 

Valor caução (R$) 135.000,00 – cento e trinta e cinco mil reais  
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ANEXO II 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 291/2018 

LEI Nº 4985, DE 22 DE JUNHO DE 2018. 

 

3. Autoriza o Poder Executivo a 

efetuar a vendado Edifício Residencial e 

Comercial Arara Azul, situado nesta 

Cidade. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade 
com o art. 93, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de 
Torres APROVOU e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo, nos termos do art. 17 da Lei Orgânica Municipal, a 
efetuar a vendado imóvel denominado Edifício Residencial e Comercial ARARA AZUL, 
situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, edificado no terreno 
constituído pelos lotes números vinte e um (21), um (01) e parte do lote número dois (02) da 
quadra número cento e vinte e um (121), dentro do quarteirão formado pelas Ruas José 
Guilherme Raupp, Teodoro Antônio Grossmann, Avenidas José Maia Filho e José Bonifácio, 
medindo vinte e nove metros (29m00) de frente, ao leste, com a Avenida José Maia Filho; 
nos fundos, a oeste, entesta com o lote número dois (02), medindo vinte e um metros 
(21m00); ao sul entesta com o lote número vinte (20) e com o lote número dois (02), numa 
extensão de trinta e cinco metros (35m00); e pelo lado norte, medindo trinta e sete metros e 
vinte centímetros (37m20) com a Rua José Guilherme Raupp, onde forma esquina com a 
Avenida José Maia Filho, constituído de: 
 
I - uma SALA COMERCIAL número um (01) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizada no térreo, com área real global de 37,6866m², de propriedade do MUNICÍPIO DE 
TORRES, matrícula 64.885 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
II - uma SALA COMERCIAL número dois (02) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizada no térreo, com área real global de 58,5143m², de propriedade do MUNICÍPIO DE 
TORRES, matrícula 64.886 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
III - uma SALA COMERCIAL número três (03) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizada no térreo, com área real global de 41,9093m², de propriedade do MUNICÍPIO DE 
TORRES, matrícula 64.887 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
IV - uma SALA COMERCIAL número quatro (04) do Edifício Residencial e 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-torres-rs
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-torres-rs
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Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizada no térreo, com área real global de 44,0048m², de propriedade do MUNICÍPIO DE 
TORRES, matrícula 64.888 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
V - uma SALA COMERCIAL número cinco (05) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizada no térreo, com área real global de 56,2283m², de propriedade do MUNICÍPIO DE 
TORRES, matrícula 64.889 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
VI - um APARTAMENTO número vinte e um (21) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no primeiro andar ou segundo pavimento, com área real global de 96,4427m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.890 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
 
VII - um BOX número quatro (04) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.891 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
VIII - um APARTAMENTO número vinte e dois (22) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no primeiro andar ou segundo pavimento, com área real global de 116,5627m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.892 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
 
IX - um BOX número seis (06) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizada no térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do MUNICÍPIO DE 
TORRES, matrícula 64.893 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
X - um APARTAMENTO número vinte e três (23) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no primeiro andar ou segundo pavimento, com área real global de 107,4266m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.894 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
 
XI - um BOX número três (03) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,3700m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.895 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
XII - um APARTAMENTO número vinte e quatro (24) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no primeiro andar ou segundo pavimento, com área real global de 96,0191m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.896 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
 
XIII - um BOX número um (01) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
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MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.897 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
XIV - um APARTAMENTO número trinta e um (31) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no segundo andar ou terceiro pavimento, com área real global de 96,4427m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.898 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
 
XV - um BOX número cinco (05) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.899 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
XVI - um APARTAMENTO número trinta e dois (32) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no segundo andar ou terceiro pavimento, com área real global de 116,5627m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.900 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
 
XVII - um BOX número oito (08) da garagem do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 16,8497m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.901 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
XVIII - um APARTAMENTO número trinta e três (33) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no segundo andar ou terceiro pavimento, com área real global de 107,4266m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.902 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
 
XIX - um BOX número sete (07) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.903 no Registro de Imóveis de Torres; 
 
XX - um APARTAMENTO número trinta e quatro (34) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no segundo andar ou terceiro pavimento, com área real global de 96,0191m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.904 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
 
XXI - um BOX número dois (02) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.905 no Registro de Imóveis de Torres. 
 
Art. 2º Na aplicação dos recursos oriundos da venda do imóvel deverá ser observado o 
disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
Art. 3º As despesas relativas a compra e venda do imóvel serão suportadas pelo 
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arrematante, quais sejam de escritura, registro, tributos e demais despesas. 
 
Art. 4º A compra e venda do edifício residencial e comercial será realizada conforme Laudo 
de Avaliação elaborado pela Comissão Permanente de Avaliação do Município. 
 
Parágrafo único. Parte do valor adquirido através da venda do Edifício Residencial e 
Comercial Arara Azul será, obrigatoriamente, destinado à construção de uma nova escola de 
educação infantil, para atender, em média, 250 (duzentos e cinquenta) crianças. Caso não 
realizada a compra e venda do Edifício no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 
sanção desta Lei, deverá ser realizada nova avaliação. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 22 de junho de 2018. 
 
Fábio Amoretti  
Prefeito Municipal, em exercício. 
 
Maria Clarice Brovedan 
Secretária da Fazenda. 
 
Publique-se e façam-se as devidas comunicações. 
 
Luis Fernando Paz de Almeida 
Secretário de Administração e Atendimento ao Cidadão.  
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ANEXO III 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 291/2018 

DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 

Excelentíssimo Senhor 
Carlos Alberto Matos de Souza 
M.D. Prefeito de Torres – RS 
 

Joseane Scheffer Martins, matrícula n° 9830, Diretora de 
Desenvolvimento Urbano, Cargo em Comissão CC-3; a servidora  Rosana de Freitas 
Porto, matrícula 4518, cargo Agente Administrativo; servidor Paulo Barbosa Tarachuck, 
matrícula n° 3537, cargo Topógrafo; a servidora Pâmela da Rosa Souza, matrícula nº 9840, 
cargo Procuradora Geral do Município, e o Senhor Gleber Spíndler Machado, Corretor de 
Imóveis, CRECI n° 36.104, nomeados pela Portaria n° 684, datada de 28 de Junho de 2017, 
para comporem a Comissão Permanente de Avaliação, ora sendo objeto de avaliação o 
imóvel descrito abaixo, vêm pelo presente apresentar e submeter a vossa apreciação o 
presente Laudo de Avaliação, colocando-se ao seu inteiro dispor para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários.  

    
 
 LAUDO DE AVALIAÇÃO 

 
 

    1 – INTRODUÇÃO AO LAUDO: 
     
    Em atendimento à solicitação contida no Memorando nº. 179, 
de 11 de Julho de 2017, da Secretaria Municipal de Educação, o presente laudo tem por 
objetivo avaliar o imóvel urbano sob matriculas números 64.885 e seguintes até 64.905, 
localizado nesta Cidade.  
 
    2 – DESCRIÇÃO DOS BENS:      
 
 

O Edifício Residencial e Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na 
Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, edificado no terreno constituído pelos lotes números 
vinte e um (21), um (01) e parte do lote número dois (02) da quadra número cento e vinte e 
um (121), dentro do quarteirão formado pelas Ruas José Guilherme Raupp, Teodoro 
Antônio Grossmann, Avenidas José Maia Filho e José Bonifácio, medindo vinte e nove 
metros (29m00) de frente, ao leste, com a Avenida José Maia Filho; nos fundos, a oeste, 
entesta com o lote número dois (02), medindo vinte e um metros (21m00); ao sul entesta 
com o lote número vinte (20) e com o lote número dois (02), numa extensão de trinta e cinco 
metros (35m00); e pelo lado norte, medindo trinta e sete metros e vinte centímetros (37m20) 
com a Rua José Guilherme Raupp, onde forma esquina com a Avenida José Maia Filho, 
constituído de: 

Uma SALA COMERCIAL número um (01) do Edifício Residencial e Comercial 
ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, localizada 
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no térreo, com área real global de 37,6866m², de propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, 
matrícula 64.885 no Registro de Imóveis de Torres; 

Uma SALA COMERCIAL número dois (02) do Edifício Residencial e Comercial 
ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, localizada 
no térreo, com área real global de 58,5143m², de propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, 
matrícula 64.886 no Registro de Imóveis de Torres; 

 

Uma SALA COMERCIAL número três (03) do Edifício Residencial e Comercial 
ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, localizada 
no térreo, com área real global de 41,9093m², de propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, 
matrícula 64.887 no Registro de Imóveis de Torres; 

Uma SALA COMERCIAL número quatro (04) do Edifício Residencial e Comercial 
ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, localizada 
no térreo, com área real global de 44,0048m², de propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, 
matrícula 64.888 no Registro de Imóveis de Torres; 

Uma SALA COMERCIAL número cinco (05) do Edifício Residencial e Comercial 
ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, localizada 
no térreo, com área real global de 56,2283m², de propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, 
matrícula 64.889 no Registro de Imóveis de Torres; 

Um APARTAMENTO número vinte e um (21) do Edifício Residencial e Comercial 
ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, localizado 
no primeiro andar ou segundo pavimento, com área real global de 96,4427m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.890 no Registro de Imóveis de 
Torres; 

Um BOX número quatro (04) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.891 no Registro de Imóveis de Torres; 

Um APARTAMENTO número vinte e dois (22) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no primeiro andar ou segundo pavimento, com área real global de 116,5627m², 
de propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.892 no Registro de Imóveis de 
Torres; 

Um BOX número seis (06) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizada no térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do MUNICÍPIO DE 
TORRES, matrícula 64.893 no Registro de Imóveis de Torres; 

Um APARTAMENTO número vinte e três (23) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no primeiro andar ou segundo pavimento, com área real global de 107,4266m², 
de propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.894 no Registro de Imóveis de 
Torres; 

Um BOX número três (03) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
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localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,3700m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.895 no Registro de Imóveis de Torres; 

Um APARTAMENTO número vinte e quatro (24) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no primeiro andar ou segundo pavimento, com área real global de 96,0191m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.896 no Registro de Imóveis de 
Torres; 

 

Um BOX número um (01) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.897 no Registro de Imóveis de Torres: 

Um APARTAMENTO número trinta e um (31) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no segundo andar ou terceiro pavimento, com área real global de 96,4427m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.898 no Registro de Imóveis de 
Torres; 

Um BOX número cinco (05) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.899 no Registro de Imóveis de Torres; 

Um APARTAMENTO número trinta e dois (32) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no segundo andar ou terceiro pavimento, com área real global de 116,5627m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.900 no Registro de Imóveis de 
Torres; 

Um BOX número oito (08) da garagem do Edifício Residencial e Comercial 
ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, localizado 
no pavimento térreo, com área real global de 16,8497m², de propriedade do MUNICÍPIO DE 
TORRES, matrícula 64.901 no Registro de Imóveis de Torres; 

Um APARTAMENTO número trinta e três (33) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no segundo andar ou terceiro pavimento, com área real global de 107,4266m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.902 no Registro de Imóveis de 
Torres; 

Um BOX número sete (07) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.903 no Registro de Imóveis de Torres; 

Um APARTAMENTO número trinta e quatro (34) do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no segundo andar ou terceiro pavimento, com área real global de 96,0191m², de 
propriedade do MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.904 no Registro de Imóveis de 
Torres; 
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Um BOX número dois (02) da garagem coletiva do Edifício Residencial e 
Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
localizado no pavimento térreo, com área real global de 12,5864m², de propriedade do 
MUNICÍPIO DE TORRES, matrícula 64.905 no Registro de Imóveis de Torres. 

 
 

2.1 – CARACTERÍSTICAS DOS BENS:   
    
Trata-se do imóvel denominado Edifício Residencial e 

Comercial ARARA AZUL, situado nesta Cidade, na Av. José Maia Filho, 505, bairro Centro, 
constituído de cinco (05) salas comerciais, oito (08) apartamentos e oito (08) boxes de 
garagem, providos de entorno com ampla infraestrutura urbana, localização próxima ao 
Centro do Município e ao antigo Centro Administrativo Municipal.  
 
 
 

        3 – PROCEDIMENTO AVALIATÓRIO: 
 
    O procedimento avaliatório adotado para a determinação do 
valor de mercado do bem foi o critério do Método Comparativo do Mercado e de amostras 
existentes nas proximidades da área. 
     
    4 – CONCLUSÃO: 
  
    Considerando que o Edifício Residencial e Comercial 
ARARA AZUL, constituído de cinco (05) salas comerciais, oito (08) apartamentos e oito (08) 
boxes de garagem, Totalizando 1.176,20m2 (um mil cento e setenta e seis com vinte metros 
quadrados), e levando em conta itens de avaliação, tais como a localização comercialmente 
privilegiada do imóvel, a acessibilidade, as características físicas da área, a infraestrutura do 
local e seu entorno, bem como a disponibilidade de equipamentos e serviços urbanos, esta 
Comissão conclui a avaliação, atribuindo ao imóvel em apreço o valor venal de cada 
unidade como segue abaixo: 
 
Apartamento número vinte e um (21) R$ 207,500,00 (duzentos e sete mil e quinhentos 
reais). 
Apartamento número vinte e dois (22) R$ 227,500,00 (duzentos e vinte e sete mil e 
quinhentos reais). 
Apartamento número vinte e três (23) R$ 217,500,00 (duzentos e dezessete mil e 
quinhentos reais). 
Apartamento número vinte e quatro (24) R$ 207,500,00 (duzentos e sete mil e quinhentos 
reais). 
Apartamento número trinta e um (31) R$ 217,500,00 (duzentos e dezessete mil e 
quinhentos reais). 
Apartamento número trinta e dois (32) R$ 237,500,00 (duzentos e trinta e sete mil e 
quinhentos reais). 
Apartamento número trinta e três (33) R$ 227,500,00 (duzentos e vinte e sete mil e 
quinhentos reais). 
Apartamento número trinta e quatro (34) R$ 217,500,00 (duzentos e dezessete mil e 
quinhentos reais). 
Sala Comercial número um (01) R$ 125,000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 
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Sala Comercial número dois (02) R$ 190,000,00 (cento e noventa mil reais). 
Sala Comercial número três (03) R$ 130,000,00 (cento e trinta mil reais). 
Sala Comercial número quatro (04) R$ 140,000,00 (cento e quarenta mil reais). 
Sala Comercial número cinco (05) R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). 
 
Box do número um (01) ao número oito (08) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada unidade. 
 
 
    5 – ENCERRAMENTO:     
   
    O presente Laudo de Avaliação é composto de cinco (05) 
folhas impressas de um só lado, todas rubricadas pelos componentes desta Comissão de 
Avaliação, que subscrevem esta última. 
 
 
    Torres (RS), 10 de Agosto de 2017. 

 
 
 
 

Joseane Scheffer Martins 
 
 
 
 

Rosana de Freitas Porto 
 
 
 
 

Paulo Barbosa Tarachuck 
 
 
 
 

Pâmela da Rosa Souza 
 
 
 
 

Gleber Spíndler Machado 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA PARA COMPRA DO IMÓVEL  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 291/2018  

          

1 – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome  - CPF e RG              

Endereço 

Cidade              

Endereço eletrônico   

Telefone para contato       (  )     

    

2 – PROPOSTA -  Valor à vista (Valor Atual)  

R$ _________________ (_________________________).  

 

3 –  Declaro, sob as penas da Lei, para fins de Concorrência nº 291/2018, que 

estou ciente e submeto-me às condições do Edital, confirmando como verdadeiras todas as 

informações constantes na presente proposta. Declaro, ainda, que estou ciente da situação 

do imóvel licitado e nada tendo a reclamar futuramente. 

                                                                                 Data 

 

 Assinatura do Proponente  
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ANEXO V 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 291/2018  

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NO ESTADO EM QUE   SE EN-

CONTRA “AD CORPUS”  

 

(Nome completo) / (Razão Social do INTEREESSADO), inscrito no CNPJ n°..................(no 

caso de Pessoa Jurídica), sediado/sito à (endereço completo), portador(a) da Carteira de 

Identidade n°............................ e do CPF n° ........................., DECLARO, para os devidos 

fins, ter ciência de que o imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e nas condições 

físicas, documentais, de conservação, ocupação e de titulação em que se encontra, com 

áreas e dimensões constantes  no Edital, de caráter secundário, e que devem ser conside-

radas meramente enunciativas, sendo vedado ao adquirente exigir complemento de área, 

indenização ou rescisão do negócio, caso se constate que as áreas ou dimensões do imóvel 

não coincidam com aquelas que forem encontradas fisicamente, ainda que a diferença ex-

ceda 1/20 (um vinte avos), sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO DE TORRES. DECLARO 

ainda ter ciência de que a descrição constante no Edital obedece à aquisição primitiva e 

consta do respectivo título aquisitivo.  

  

(Local), ____ de _____________ de 2018.  

  

(Ass.)__________________________________  

Nome completo RG/Órgão Expedidor 

CPF  

Tel 

e-mail 

 

 

 


