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PROJETO DE LEI  Nº 080, DE 14  DE JUNHO DE 2013. 
 
                                  

 
 Autoriza o Poder Executivo a alienar 
imóvel de sua propriedade e dá outras 
providências. 

 

Art. 1º.  Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a alienação do imóvel 
abaixo descrito: 
 Um terreno de 802,00 m², com 29,10 m de frente,  localizado na Rua 
Paulino Pedro Bridi, n° lote 147, quadra 55,  no centro da cidade,  com 
abastecimento de energia elétrica, água, esgoto pluvial, iluminação pública, 
com declive para os fundos,  rua pavimentada,    matrícula no Registro de 
Imóveis de Sobradinho, sob n° 14.422, avaliado  conforme Laudo de Avaliação 
em anexo, elaborado pela Comissão de Avaliação designada pela Portaria n° 
683, de 29.05.13. 
 Art. 2º. A alienação será feita mediante licitação, na modalidade concorrência 
pública, tipo maior lance (oferta), considerando como valor mínimo o auferido 
na avaliação anexa, que faz parte integrante desta Lei. 
Art. 3º. A responsabilidade pelas despesas de escritura e do registro de 
imóveis atinentes à transferência do imóvel descrito no art. 1º reger-se-á pelo 
disposto no art. 490 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.     

 
 
                                    Gabinete do Prefeito Municipal de 
Sobradinho, aos 14  dias do mês de junho de 200137. 
 
 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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MINUTA DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA  
PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS  

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ____________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ____________ 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º ____/______ 
TIPO MELHOR OFERTA 
 
 

Edital de concorrência para a alienação de bens 
imóveis.  

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SOBRADINHO, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, e autorização 
concedida pela Lei Municipal n° _______, de ____ de __________ de ______, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, às ___ h do dia ___ de _______ de 
_____, na Prefeitura Municipal de Sobradinho, sito na rua General Osório, nº 200,  se 
reunirá a Comissão de Licitação, com a finalidade de receber propostas para a 
alienação de imóveis de propriedade do Município abaixo relacionados, onde consta o 
valor de avaliação, que constitui o mínimo a ser ofertado pelos concorrentes: 
“Um terreno de 802,00 m², com 29,10 m de frente,  localizado na Rua Paulino Pedro 
Bridi, n° lote 147, quadra 55,  no centro da cidade,  com abastecimento de energia 
elétrica, água, esgoto pluvial, iluminação pública, rua pavimentada, em estado regular 
de conservação,  matrícula no Registro de Imóveis de Sobradinho, sob n° 14.422, 
avaliado  conforme Laudo de Avaliação em anexo, elaborado pela Comissão de 
Avaliação designada pela Portaria n° 568, de 28.08.07.” 

 
1. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 

 
As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação no dia, hora 

e local acima mencionados, em 01 (uma) via datilografada, assinada em sua última 
folha e rubricada nas demais pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, 
sem entrelinhas, rasuras ou emendas, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, 
contendo na sua parte externa e fronteira a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE - NOME COMPLETO 
 
AO MUNICÍPIO DE 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
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PROPONENTE - NOME COMPLETO 

1.1. DA HABILITAÇÃO: 

1.1.1. Como condição de habilitação, deverão os interessados 
depositar, junto à Secretaria Municipal da Fazenda, a importância de $ _____,__ 
(__________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da avaliação atribuída 
ao imóvel, como caução. 

1.1.2. o envelope nº 01 deverá conter:  
1.1.3. cópia autenticada do comprovante de depósito da caução 

indicada no subitem anterior;  
1.1.4. declaração do proponente de que visitou o local, tendo 

conhecimento de seu estado atual; 
1.1.5. cópia do documento de identidade, no caso de pessoa física, ou 

do ato constitutivo da pessoa jurídica.  
1.1.6. a caução será restituída aos proponentes não vencedores após a 

homologação do certame, sem correção monetária, mediante pedido por escrito. 
 
1.2. DA PROPOSTA 
 
1.2.1. O envelope nº 02 deverá conter: 
a) nome do proponente; 
b) valor da proposta; 
c) forma de pagamento, que poderá ser à vista ou em até ___ (____) 

parcelas iguais, mensais e consecutivas; 
d) assinatura reconhecida do proponente; 

  

2. CONDIÇÕES GERAIS 

2.1. Será considerada vencedora a maior oferta financeira para o 
imóvel, sendo a presente licitação do tipo maior oferta. 

2.2. As prestações (se for o caso - NR) serão corrigidas pelo índice do 
IPCA. 

2.3. As propostas apresentadas em desconformidade com o exigido 
neste Edital e as que contiverem preço inferior ao valor da avaliação serão 
automaticamente desclassificadas. 

2.4. Cada interessado poderá apresentar somente uma proposta  para 
o imóvel  constante do presente Edital (NR2) 

2.5. A alienação do imóvel será feita por escritura pública, quando o 
pagamento for à vista, e por contrato de promessa de compra e venda, quando o 
pagamento for a prazo, correndo por conta do vencedor da licitação e adquirente do 
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imóvel, em ambos os casos,  todas as despesas cartorárias e tributárias incidentes na 
alienação. 

2.6. O imóvel vendido, à prazo, ficará gravado com cláusula de 
inalienabilidade, pelo prazo de ___ (____) anos, a contar da data da transação. 

2.7. Dentro do prazo de 10 (dez) dias, a Administração convocará o 
vencedor para assinar a respectiva escritura de compra e venda, ou o contrato de 
promessa de compra e venda, ocasião em que o valor ofertado deverá ser 
integralizado, se proposta à vista, ou paga a primeira parcela, se proposto a prazo. O 
valor caucionado será convertido em pagamento. 

2.8. Na falta  de cumprimento do estabelecido na cláusula anterior, será 
chamado 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 revogar o presente certame, de acordo 
com sua conveniência. Se o vencedor não honrar a proposta, o valor caucionado será 
convertido em receita, a título de multa. 

2.9. Em caso de igualdade absoluta das propostas, será adotado como 
critério de desempate o sorteio, na forma determinada pela Comissão de Licitação. 

2.11. Ao Município fica assegurado o direito de, em seu interesse, 
revogar, anular ou não aceitar nenhuma das propostas apresentadas. 

2.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Sobradinho para dirimir 
eventuais litígios decorrentes deste Edital. 

Informações serão prestadas aos interessados no horário da ___ h às 
___  h, na Prefeitura Municipal de __________, na Secretaria Municipal de 
___________, sita na rua/av. ______________, n.º ___, em ___________, onde 
poderão ser obtidas cópias do edital e  seus anexos mediante o  pagamento da 
importância de R$ ______ (__________), diretamente na tesouraria do Município, ou 
pelo fone/fax n.º ____. 

   _______________, ___ de __________ de _____. 

   ________________________________________ 
  
     
 Prefeito Municipal.Este edital 
se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 

      Em ___-___-______. 

_______________________ 

     Assessor(a) Jurídico(a)        
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Of. 379/13-SMA    Sobradinho, 14 de junho de 2013. 
 
 
 
Ilma. Sra.: 
Ver. Maxcemira De Pellegrin Trevisan, 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Sobradinho - RS 
 
 
     Senhora  Presidente: 
 
 
  
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei nº 080,  que autoriza o Poder Executivo a 
alienar imóvel de sua propriedade e dá outras providências. 

O imóvel  a ser alienado está localizado na 
Rua Paulino Pedro Bridi, e havia sido doado à Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos,  através da Lei Municipal n° 239, de 06.09.1956. Como a 
empresa de Correios não tinha interesse em construir sua sede própria neste 
imóvel, resolveu reverte-la ao Município, o que foi feito através da Escritura 
Pública de Reversão de Doação, realizada em 2007. 
 
     Aguardando a aprovação deste projeto, desde 
já agradecemos. 
 
 
     Atenciosamente, 
 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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