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PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 2.361/2.019 

de 16 de dezembro de 2019 

 

RATIFICA OS PROCEDIMENTOS 

REALIZADOS JUNTO AOS AUTOS DA 

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

CNC 05 2019, AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE 

UM IMÓVEL COM 35.541,67 M2 DESTINADO 

A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO 

HABITACIONAL 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito Municipal de Quinze 

de Novembro, RS, no uso das atribuições legais a si conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, resolve apresentar o seguinte 

 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL 

 
Art. 1º - Ratifica-se os documentos integrantes do Processo de Licitação 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA CNC 05/2019, desenvolvida pelo Poder Executivo 

Municipal de Quinze de Novembro, RS, que ora anexamos, especificamente,  Edital de Licitação, 

Publicações realizadas para divulgar a Licitação, Documentos e Propostas apresentadas, Ata da 

sessão de Julgamento, Homologação Adjudicação e Intimação, e Contrato celebrado entre 

Prefeitura Municipal e Vendedores. 

 

Art. 2º - O Poder Executivo Municipal de QUINZE DE NOVEMBRO, RS, fica 

autorizado a adquirir junto aos vencedores da Licitação, WILMAR SORNBERGER, brasileiro, 

agricultor, portador do CPF 169.884.420-49 e Cédula de Identidade 9025384257, e sua esposa 

LORI SORNBERGER, brasileira, agricultora, portadora do CPF 948.788.970-15 e Cédula de 

Identidade 1139918311, casados entre sí pelo regime da comunhão universal de bens, ambos 

residentes e domiciliados em Linha Prediger, interior do município de Quinze de Novembro, 

RS, imóvel com as características abaixo especificadas, desembolsando os valores de acordo com 

as condições definidas na licitação e a proposta dos vendedores: 

 

Uma Fração de terras com superfície de 35.541,67 m2 (trinta e cinco mil, 

quinhentos e quarenta e um metros e sessenta e sete centímetros quadrados) a 

ser desmembrada de um todo maior com 40.416,67 m2 (quarenta mil, 

quatrocentos e dezesseis metros e sessenta e sete centímetros quadrados), 

localizada no município de QUINZE DE NOVEMBRO, RS, com as seguintes 

confrontações gerais de área total, conforme registro imobiliário: ao Norte, com 

sucessão de Pedro Carlos Bratz; ao Sul, com por um arroio; ao Leste, com área 
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de Ilzemar Sornberger; e a Oeste, com terras de Fredolino Müller; objeto da 

matrícula n° 10.958, fls. 01 e verso, do Livro n° 2, Registro Geral, do CRI de 

IBIRUBÁ, RS.  

 

§ 1º Referida área conta com as características mínimas identificadas como 

requisitos no Edital de Licitação supra identificado: 

 

REQUISITO DO EDITAL ÁREA OFERTADA 

CONFORME PROPOSTA 

DOS VENDEDORES 

35.000,00 m2 (trinta e cinco mil metros quadrados) 35.541,67 m2 

Localizadas no Perímetro urbano da sede do Município, ou 

alternativamente, a uma distância máxima do Perímetro urbano 

da sede do Município de 500 metros 

DISTÃNCIA DE 500 

METROS 

Existência de no máximo 10 % da superfície contendo área de 

Preservação Permanente - APP, e/ou área de Reserva Legal, 

floresta e/ou remanescentes de vegetação nativa, e/ou área de 

Uso Restrito 

2,00 % (DOIS POR CENTO) 

Testada mínima (frente) para estrada geral pavimentada: de 20 

metros 

50,86 METROS 

Medida mínima de fundos: de 50 metros 50,86 METROS 

Com medidas regulares: linhas retas entre cada uma das 

confrontações 

DISPÕE DE LINHAS RETAS 

ENTRE CADA UMA DAS 

CONFRONTAÇÕES 

 

§ 2º Fica concedida autorização para a celebração da competente escritura 

pública de compra e venda que somente será assinada, após a realização dos procedimentos 

voltados ao Desmembramento da Área negociada junto ao Cartório de Registro de Imóveis, 

devendo para tanto, os proprietários apresentarem de forma atualizada: 

 

A - Certidão Imobiliária de propriedade com negativas de ônus, atualizada, 

emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Ibirubá, RS, relacionada a Matrícula 

Imobiliária, em nome do proponente, devidamente desmembrada e com confrontações 

próprias, para fins de Escritura Pública; 

B - Certidões Negativas dos órgãos Ambiental Federal, Estadual e Municipal, 

relacionadas ao imóvel e seus proprietários, para fins de Escritura Pública; 

C - Certidão Negativa relacionado ao Imposto Territorial Rural (ITR), para fins 

de Escritura Pública; 

D - CCIR – INCRA atualizado do imóvel ofertado, para fins de Escritura 

Pública; 

E – CAR – Cadastro Ambiental Rural atualizado (no caso de imóvel rural). 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

Capital do Turismo Regional “Terra das Águas” na Rota das Terras 
Rua Gonçalves Dias, 875 – (54) 3322-1500 – CEP 98230-000 – QUINZE DE NOVEMBRO – RS 

E-mail: juridico@pm15nov.rs.gov.br – Site: www.quinzedenovembro.rs.gov.br 

 

 

§ 3º Alternativamente ainda, poderão os atos relacionados ao desmembramento, 

se assim for permitido no âmbito do Tabelionato e do Cartório de Registro de Imóveis, serem 

realizados simultaneamente, junto ao próprio ato formal de Escritura Pública. 

 

Art. 3º - A compra da área descrita no artigo 2º desta Lei é destinada para a 

implantação de projeto habitacional 

 

Art. 4º - Fica autorizada a utilização das dotações orçamentários e de recursos 

financeiros do exercício de 2.020, para realização das despesas inerentes a presente aquisição. 

 

Art. 5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º. - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

QUINZE DE NOVEMBRO, RS, 16 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal  

       
 

VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico OAB.RS 34.861 
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Exposição de Motivos 

Projeto de Lei Municipal n° 2.361/2019 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

 

O presente Projeto de Lei é apresentado visando a obtenção de autorização para aquisição de imóvel 

voltado a implantação de projeto habitacional. 

 

Descrição das necessidades:  

 

A DEMANDA DA COMUNIDADE IMPLICA NA NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE 

PROJETO HABITACIONAL, através de aquisição de imóvel com características mínimas. 

 

Justificativa Técnica para o pedido:  

 

Através da Lei Municipal 2.390/2019 de 29 de julho de 2019, foi consolidado no âmbito do Poder 

Executivo Municipal, o Programa Municipal de Habitação Popular de Interesse Social “Habitar Melhor”, 

com fundamentos na Constituição Federal, e em consonância com o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social - SNHIS, Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS e com a Política 

Municipal de Habitação de Interesse Social- POLHIS - Lei Municipal n° 1.570/2009 de 23 de dezembro de 

2009. 

 

Serão abrangidas pelo Programa Municipal de Habitação Popular de Interesse Social “Habitar 

Melhor” de que trata esta Lei as seguintes modalidades: 

a) Construção de Unidades Habitacionais; 

b)        Alienação de Lotes Urbanizados; 

c) Construção de Módulos Sanitários; 

d) Melhorias Habitacionais (reforma, ampliação e conclusão); 

e) Incentivos a Construção de Unidades Habitacionais através do Programa Minha Casa 

Minha Vida (Individual); 

f) Complementação da Construção de Unidades Habitacionais pelos Programas da 

União: PMCMV - Programa Minha Casa Minha Vida (Urbano e Rural) e PSH - Programa de Subsídio à 

Habitação de Interesse Social. 

O Poder Público Municipal tem uma imediata opção pela atuação nas seguinte modalidades: 

a) Construção de Unidades Habitacionais: que tem por objetivo promover a produção de 

ações habitacionais, por meio da Construção de Unidades Habitacionais, garantindo o direito à 
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infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e 

sociais, buscando garantir o direito à cidade e à cidadania 

 

b) Alienação de Lotes Urbanizados: que tem por objetivo promover a produção de ações 

habitacionais, por meio da Alienação de Lotes Urbanizados em áreas livres, garantindo o direito à 

infraestrutura, saneamento básico, mobilidade urbana, equipamentos comunitários e serviços urbanos. 

 

Nota: Com relação a quantidade de habitações e metragem  

Não há previsão relacionada a quantidade de habitações, e por consequência às respectivas 

metragens. Pretende-se dar um passo de cada vez, começando por adquirir uma área. 

 

 

A Administração Municipal definiu a sua direção estratégica para o desenvolvimento social, e ela 

deve agregar novos conceitos. Esta direção, é  a implantação de um projeto habitacional. Isto tudo obrigará 

investir em infra-estrutura e este é o papel que será cumprido, num primeiro momento, adquirindo imóvel 

para a esta finalidade. 

 

Cabe ao Poder Executivo, com a colaboração essencial do Poder Legislativo: 

a) Ser proprietário de imóvel disponível para a implantação de projeto habitacional; 

b) Investir em infra-estrutura. 

 

A municipalidade, por uma questão de transparência, decidiu por utilizar uma modalidade licitatória 

como ferramenta processual voltada a aquisição de um imóvel, a saber, Concorrência Pública, deixando de 

valer-se da possibilidade de dispensar licitação como permite o art. 24 inciso X da Lei Federal 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

 

CONVICÇÃO: O município possui plena confiança quanto ao formato 

adotado: Licitação pela Modalidade Concorrência Pública  (em detrimento do ato 

de dispensar licitação), por entender que este é o meio mais abrangente e 

transparente, o qual atende o maior número de princípios constitucionais 

quando da realização de um ato administrativo discricionário. Irá fomentar 

eventual disputa entre licitantes potencialmente interessados, que se dispõe a 

cumprir os requisitos abrangentes no tocante ao formato mínimo do imóvel a ser 

ofertado. 

 

Assim sendo, recentemente tramitou o Processo de Licitação modalidade CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA CNC 05/2019, de forma a conceder total transparência ao procedimento de aquisição.  
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Por uma questão de igualdade, criou características mínimas, para que houvessem parâmetros 

objetivos, ou seja, de forma simples, assim como descreve as características do mais pequeno objeto a ser 

adquirido junto ao mais singelo processo licitatório, com o que sua equipe de licitações poderá julgar 

durante a respectiva sessão, e para que sua equipe de fiscalização possa exigir quando da entrega. 

 

Foram estipulados requisitos mínimos a serem cumpridos pelos interessados em ofertar ao Poder 

Público, quais sejam: 

 

a) 35.000,00 m2 (trinta e cinco mil metros quadrados) 

Motivação - Por uma questão de igualdade, criou características mínimas, para que houvessem 

parâmetros objetivos, ou seja, de forma simples, assim como descreve as características do mais pequeno 

objeto a ser adquirido junto ao mais singelo processo licitatório, com o que sua equipe de licitações poderá 

julgar durante a respectiva sessão, e para que sua equipe de fiscalização possa exigir quando da entrega. 

 

b) Localizadas no Perímetro urbano da sede do Município, ou alternativamente, a uma 

distância máxima do Perímetro urbano da sede do Município de 500 metros 

Motivação - para que a distância das estruturas atuais do perímetro urbana, não prejudique a 

implantação das estruturas obrigatórias para um novo loteamento – pavimentação, energia elétrica, 

fornecimento de água, entre outros – junto a área a ser adquirida 

 

c) Existência de no máximo 10 % da superfície contendo área de Preservação Permanente - 

APP, e/ou área de Reserva Legal, floresta e/ou remanescentes de vegetação nativa, e/ou área de Uso 

Restrito 

Motivação - para que haja uma grande superífice livre para a implantação de um bom número de 

terrenos a colocar a disposição do projeto final que é habitação 

 

d) Testada mínima (frente) para estrada geral pavimentada: de 20 metros 

Motivação – Ao considerar que o município de Quinze de Novembro, RS, possui estradas 

pavimentadas a todos os seus núcleos rurais - Sede Aurora, Volta Gaúcha, Esquina Hetzel, Águas da 

Fonte, Santa Clara do Ingaí, Picada Café, Esquina Bohn, Esquina 7 de Setembro, Esquina Egônio Wayhs - 

como fruto dos investimentos contínuos ao longo de mais de 30 anos – entendeu o ora gestor firmatário, 

que o imóvel a ser adquirido, não deveria prescindir desde logo, deste tipo de investimento por parte do 

Poder Público, pois haveria despesa adicional desnecessária, ciente que está, dos custos com a implantação 

de projetos de pavimentação asfáltica ou poliédrica 

 

e) Medida mínima de fundos: de 50 metros 

Motivação - para que seja possível implantar quadras com dimensões mínimas no futuro loteamento 

habitacional 

 

f) Com medidas regulares: linhas retas entre cada uma das confrontações 

Motivação - as linhas retas são da mesma forma, importantes para o formato das quadras e 

arruamentos do futuro loteamento habitacional 

 

Importante também, que a área a ser adquirida determine terraplenagem mínima, para que não haja 

muita oneração dos cofres públicos municipais, na execução deste tipo de atividade. 
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Além disso, pretendeu-se que demande o menor custo possível com o acesso a redes necessárias de 

energia elétrica, água, telefonia e internet, na realização e execução de projeto de infra-estrutura neste 

sentido. 

Nota: Estudo acerca da quantidade de imóveis. Registrasse que houveram prévias reuniões 

com as equipes administrativas - Setores de Assistência Social e Habitação, Meio Ambiente, 

Administração e Planejamento, Licitações, Jurídico - para apuração das características mínimas, 

fundamentais para tomada de decisão do ora gestor com relação ao texto final do edital, mas que não 

geraram necessariamente um estudo prévio indicando a quantidade de imóveis com aquelas características 

mínimas. 

 

Condições de Pagamento foram divulgadas de forma igualitária, impondo as condições do Poder 

Público Municipal para iniciar este projeto de longo prazo: 

a- primeira parcela de 33,34 % do valor, com pagamento na data de celebração da escritura pública 

de compra e venda; 

b- a segunda parcela de 33,33 % do valor com pagamento 01 ano após o pagamento da primeira 

parcela; 

c- a terceira parcela de 33,33 %  do valor com pagamento 02 anos após o pagamento da primeira 

parcela. 

 

Custo Total Estimado para a aquisição, que serviu de limitador nos autos da Licitação: 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) 

Motivação: O montante fixado como limite de propostas, foi definido a partir dos posicionamentos 

dos integrantes do Departamento de Finanças da Administração Municipal, em colaboração com o 

Gabinete do Prefeito Municipal, e dizem respeito ao montante financeiro máximo que o município dispõe 

a partir de arrecadações com vendas de imóveis (Concorrência Pública CNC 01/2019) e disporá 

(Concorrência Pública CNC 06/2019), entre outros recursos não menos importantes, que lhe darão suporte 

para a realização do investimento. 

Assim, solicitamos respaldo do Poder Legislativo com relação aos procedimentos até aqui realizados 

pelo Poder Executivo Municipal no tocante a estratégia administrativa de trabalho e o formato escolhido. 

Feito isto, solicitamos autorização para concretizar esta aquisição para que possamos vir a formalizar a 

competente Escritura Pública de aquisição. 

 Diante do exposto, enviamos este Projeto de Lei Municipal, para que, após apreciação e votação, 

seja objeto de aprovação nesta Câmara Municipal de Vereadores. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

QUINZE DE NOVEMBRO, RS, 16 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal      

VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico OAB.RS 34.861 


