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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZÍNHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 10 de dezembro de 2019.Of. n° 306/19 -GPC

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Encaminha Projeto de Lei n° 093/19

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 
093/19, desta data, que autoriza o Município de Carazinho a conceder incentivo 
através da Política de Incentivo ao Desenvolvimento Económico e Social instituída 
pela Lei Municipal n° 7 933/15, para apreciação sob regime de urgência.

Exposição de Motivos:

O presente projeto visa a concessão de imóvel no Distrito Industria! 

Carlos Augusto Fritz, o qual está amparado na Lei Municipal N° 7.933 de 10 de 

março de 2015, que entre outros estímulos, visa garantir a ocupação regular dos 

imóveis do Distrito Industrial, criar estímulos para a ampliação do número de 

indústrias no Município, promover a geração de emprego e renda e apoiar novos 

empreendimentos e o crescimento dos já existentes, conferindo iguais condições de 

participação.

Atenciosamente,

JSP
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§ 2o Excetuam-se da necessidade de concorrência pública os 

empreendimentos de grande vulto, no caso de interesse público devidamente 

justificado.

§ 3o Independente dos incentivos autorizados nesta Lei, o Poder 

Executivo, desde que ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico, 

poderá conceder às empresas interessadas, outras formas de auxílio, como 

pavimentações, redes de água, redes de energia elétrica, entre outros, sempre 

considerando o incremento da atividade da empresa para a economia do Município.

Art. 3o O benefício previsto nesta Lei será concedido com observância 

dos seguintes princípios e condições:

I - O Poder Executivo Municipal, após as manifestações dos órgãos 

técnicos do Município e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico, 

decidirá sobre o pedido, com parecer elaborado, analisando os compromissos da 

empresa e os benefícios possíveis de serem concedidos pelo Município, encaminhando 

Projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal para autorizar a concessão dos incentivos 

definidos.

II - a concessão do incentivo será formalizada mediante instrumento 

contratual nele constando o empreendimento incentivado, a modalidade e o valor do 

investimento, a forma como será concedido, as obrigações da empresa incentivada e a 

garantia do cumprimento dessas obrigações, assim como o dever de ressarcir o 

Município na hipótese de descumprimento das obrigações.

Ill - deverá haver a previsão de cláusula de reversão, sem direito à 

indenizações, se a empresa não iniciar as obras no local no prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias, não se instalar em um prazo de 02 (dois) anos na forma do projeto 

aprovado ou se cessar suas atividades, transcorridos menos de 10 (dez) anos 

contados do início de seu funcionamento;



IV - quando do não cumprimento do disposto nesta Lei, no Editai de 

Concorrência e no contrato, as empresas contempladas terão, após notificação e 

assegurado o contraditório e ampla defesa, os benefícios cassados, sem que lhes 

caiba indenizações de qualquer espécie, sem prejuízo do ressarcimento de valores, 

quando for o caso.

V - a resolução ou reversão dar-se-á sem direito à indenização pelas 

benfeitorias construídas, cujo valor será considerado como remuneração pelo uso do 

imóvel.

VI - a concessionária só poderá utilizar o imóvel concedido para 

funcionamento de suas atividades, vedada a cedência para terceiros, sem prévia 

deliberação pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Económico, e sem 

autorização do chefe do Poder Executivo.

Art. 4o Para a concessão do benefício previsto nesta Lei, as empresas 

deverão atender aos seguintes princípios, critérios e obrigações:

I - apresentação do contrato social ou cópia do ato constitutivo da 

empresa, acompanhado de prova de regularidade quanto aos tributos federais, 

estaduais e municipais, contribuições previdenciárias e do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS);

II - apresentação de projeto circunstanciado do investimento que 

pretende realizar, compreendendo, se for o caso, a construção do prédio ou pavilhão e 

seu cronograma de execução, instalações, produção estimada, projeção do 

faturamento mínimo, estimativa de geração de ICMS, projeção do número de empregos 

diretos e indiretos a serem gerados e estudo da viabilidade económica do 

empreendimento.



Ill - apresentação de Certidão de Zoneamento, que autorize a execução 

das atividades da empresa, no locai ao qual tem interesse, ofertado no Edital de 

Concorrência Pública.

Seção I

Da concorrência pública

Art. 5o Poderão participar da licitação todas as empresas interessadas a 

se instalarem em imóvel oferecido pelo Município, as quais deverão apresentar, no 

local, dia e hora marcados, 02 (dois) envelopes denominados, respectivamente, de n° 

01 (Documentação) e n° 02 (Proposta), com a seguinte descrição:

AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/ANO

ENVELOPE N° 01 (DOCUMENTAÇÃO)

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/ANO

ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA)

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

§ 1o Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou 

autenticada por servidor do Município de Carazinho/RS.



§ 2o Serão considerados habilitados os concorrentes que apresentarem a 

documentação de acordo com o solicitado e preencherem os requisitos de qualificação 

técnica e económico-financeira exigidas.

§ 3o No envelope n° 01 deverá constar os seguintes documentos:

I - Capacidade Jurídica:

a) ato constitutivo ou contrato social e suas alterações, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhados, no caso de 
sociedade por ações, de documento de eleição de seus administradores.

II - Regularidade Fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e 

Municipal da sede do licitante;

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no caso da empresa em funcionamento;

e) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT), conforme a Lei n°
12.440/11.

Ill - Qualificação Técnica:

a) declaração de que os produtos que irá fabricar ou dos serviços que irá 
prestar no terreno público, objeto desta concessão, atendem os padrões exigidos pelos 
órgãos fiscalizadores. ,

IV - Qualificação Económica Financeira:



a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, no caso de indústria em funcionamento, devidamente registrados na Junta 
Comercial.

b) certidão negativa do Cartório de Protestos de Títulos da sede do

proponente;

c) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 

da Comarca da sede da pessoa jurídica;

d) certidão judicial cível de insolvência em nome dos sócios, no local de

residência.

V - Outros documentos:

a) declaração de ter vistoriado a área e de ter pleno conhecimento do 
local e de sua condição, e com ela concordar;

b) declaração subscrita pelo licitante, de que não emprega menores de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como para com menores 

de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, ressalvada a condição de aprendiz, a 

partir dos 14 (quatorze) anos.

§ 4o O envelope n° 02 deverá conter:

I - relatório identificado, descrevendo o empreendimento que pretende 

realizar; o imóvel pretendido indicando a metragem do terreno e o número da matrícula 

(o participante pode indicar apenas um terreno); indicar a área a ser construída, tipo de 

edificação e cronograma contendo a previsão de construção; projeção do faturamento 

mínimo do empreendimento, estimativa do ICMS a ser gerado; prazo para o início de 

funcionamento da atividade; projeto de preservação do meio ambiente e compromisso 

formal de recuperação dos danos que vieram a ser causados pelo empreendimento e o 

tipo de impacto ambiental causado;



II - certidão negativa judicial e protesto de títulos e documentos da 

Comarca a que pertence o Município em que a empresa interessada possui sua sede;

III - memorial contendo os seguintes elementos: valor do investimento; 

área necessária para sua instalação; absorção inicial de mão de obra e projeção futura; 

efetivo aproveitamento de matéria-prima existente no Município; viabilidade de 

funcionamento regular; produção inicial estimada; objetivos; atestado de idoneidade 

financeira dos sócios por instituições bancárias; outros informes que vierem a ser 

solicitados pela Administração Municipal através do edital.

§ 5o A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos do respective 

edital de concorrência, não sendo consideradas aquelas que fizerem referência à 

proposta de outro licitante ou propostas que contiverem entrelinhas, emendas, rasuras 

ou borrões, não ressalvados, a não ser quando consignados na ata de encerramento 

da licitação.

Art. 6o O julgamento da proposta será feito sob os seguintes critérios, que 

constarão do respectivo edital:

I - Quanto à origem da matéria prima:

a) que utilizam matéria prima exclusivamente local: 45 (quarenta e cinco)
pontos;

b) que utilizam preponderantemente matéria prima local: 30 (trinta)

pontos;

c) que utilizam matéria prima local, mas prepondere a utilização de 

matéria prima de outras áreas: 15 (quinze) pontos;

d) que utilizam matéria prima exclusivamente de outras áreas: 0 (zero)

pontos.



II - Quanto ao potencial poluidor da atividade industrial preponderante do
empreendimento:

a) potencial poluidor baixo: 50 (cinquenta) pontos;

b) potencial poluidor médio: 25 (vinte e cinco) pontos;

c) potencial poluidor alto: 0 (zero) pontos,

III - Quanto ao capital integralizado:

a) de 10 a 90 UPM: 35 (trinta e cinco) pontos;

b) de 90,001 a 180 UPM: 40 (quarenta) pontos;

c) de 180,001 a 300 UPM: 45 (quarenta e cinco) pontos

d) acima de 300,001 UPM: 50 (cinquenta) pontos.

IV - Quanto à destinação do imóvel:

a) instalação de nova indústria, ampliação ou criação de filiais de 
empresas existentes no Município: 100 (cem) pontos;

b) transferência de indústria já estabelecida no Município para o Distrito 

Industrial, por razões de natureza ambiental: 50 (cinquenta) pontos;

c) transferência de indústria já estabelecida no Município, sem conotação 

ambiental: 20 (vinte) pontos.

V - Quanto à geração de novos empregos formais com mão de obra
local:

a) de 02 a 10 empregos: 20 (vinte) pontos;

b) de 11 a 20 empregos: 50 (cinquenta) pontos;



c) de 21 a 30 empregos: 80 (oitenta) pontos;

d) de 31 a 50 empregos: 100 (cem) pontos;

e) mais de 51 empregos: 200 (duzentos) pontos.

VI - Quanto ao aumento do faturamento da empresa (retomo de ICMS):

a) de 1% a 20%: 0 (zero) pontos;

b) de 21 % a 40%: 20 (vinte) pontos;

c) de 41% a 60%: 40 (quarenta) pontos;

d) de 61% a 80%: 60 (sessenta) pontos;

e) de 81% a 100%: 80 (oitenta) pontos.

§ 1o Para identificação do empreendimento e seu enquadramento nos 

ramos de atividades industriais com relação ao potencial poluidor, tomar-se-á por base 

a subdivisão e classificação das atividades fornecidas pela Resolução do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente.

§ 2o O valor do capital integralizado a que se refere o inciso III será o 

constante do contrato social, declaração de firma individual ou do balanço e será 

atualizado até a abertura das inscrições ao processo seletivo e convertido pelo 

equivalente em UPM (Unidade Padrão Municipal).

§ 3o Para instalação da empresa, deverão ser observados os critérios e 

orientações constantes nos Planos Diretores dos Distritos Industriais e do Município de 

Carazinho/RS, bem como a Certidão de Zoneamento.

Art. 7o Serão consideradas vencedoras as propostas que obtiverem maior 

nota no somatório total da pontuação.



§ 1o Em caso de empate na pontuação entre duas ou mais propostas, o 

desempate será dado pela maior pontuação obtida no Inciso V, deste Artigo. Caso 

persista o empate, o desempate será através da maior pontuação obtida no Inciso l 

deste Artigo. Persistindo ainda o empate, o desempate será realizado por sorteio, em 

ato público, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações subsequentes.

§ 2o As empresas serão classificadas, conforme o lote ao qual 

apresentarem interesse, ofertados no Edital de Concorrência Pública, sendo 

beneficiária a de maior pontuação, ou quando for o caso, vencedora do desempate, 

figurando as demais como suplentes.

Art. 8o Caberá à Comissão de Licitações:

I - receber os envelopes rubricados pelo responsável, devidamente 

lacrados, contendo a Documentação e a Proposta na forma estabelecida pelo edital;

II - proceder à abertura dos envelopes contendo a Documentação, que 

será rubricada por todos os presentes, folha a folha;

III - examinar a documentação, nos termos do edital e da Lei de 

Licitações, rejeitando a apresentada de maneira diferente ou incompleta. Neste caso, o 

envelope n° 02, fechado e rubricado por todos os presentes, será devolvido ao 

interessado após a homologação do julgamento final da concorrência;

IV - uma vez abertos os envelopes da Documentação, após terem sido 

julgados habilitados ou rejeitados os concorrentes, na mesma sessão pública, ou em 

sessão subsequente a ser designada, a Comissão Julgadora procederá à abertura dos 

envelopes contendo a Proposta dos concorrentes habilitados, determinando que sejam 

lidas e rubricadas pelos presentes, sendo que os envelopes contendo as propostas dos 

concorrentes inabilitados permanecerão fechados e, depois de rubricados, serão 

devolvidos; /



V - lavrar atas circunstanciadas das sessões da licitação, que serão 

assinadas pelos membros da Comissão Julgadora e por todos os licitantes presentes, 

independente de terem ou não sido julgados habilitados;

VI - no término dos trabalhos, a Comissão Julgadora elaborará o relatório 

final, concluindo, formal e explicitamente, com a recomendação do proponente 

vencedor, assim considerado aquele que tiver apresentado a maior nota do somatório 

dos critérios estabelecidos no edital, podendo, ainda, quando julgar conveniente, 

propor a revogação ou anulação da concorrência, dentro do prazo, justificando a 

proposição;

VII - a Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, poderá 

promover diligência, visando esclarecer ou complementar a instrução do processo.

Parágrafo único. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não 

prevista no edital, baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Art. 9o Após esgotados os prazos para recursos, a Administração, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, convocará os vencedores para celebrar o contrato.

§1° O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado uma vez, pelo 

mesmo período, desde que seja feito de forma motivada.

§2° Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a 

Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou então, revogar a licitação, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades previstas pelos Artigos 81 e 87 da Lei n° 8.666/93 e suas 

alterações.

Art. 10 O descumprimento das cláusulas contidas no edital ou da 

proposta apresentada pela empresa vencedora poderá ensejar as seguintes 

consequências:



I - o edital poderá prever multa por descumprimento diante da recusa 

injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela 

Administração;

II - nos casos de inexecução parcial ou total do contrato, a Administração 

poderá aplicar ao contratado as sanções previstas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores, além de rescindir a concessão de direito de uso, perdendo a beneficiada 

as benfeitorias de qualquer natureza que tenha realizado no imóvel;

III - resolver-se-á a concessão, além das causas previstas na presente 

Lei, a extinção da empresa ou sociedade ou cessação definitiva das atividades 

instaladas, perdendo o beneficiário as benfeitorias de qualquer natureza que tiver 

realizado no imóvel.

§ 1o No caso da aplicação das sanções previstas neste Artigo, a 

Administração deverá observar o princípio da ampla defesa, conferindo o prazo de 15 

(quinze) dias para que o beneficiado se manifeste mediante defesa a ser apresentada 

ao Prefeito Municipal que julgará o caso.

§ 2o A fiscalização das atividades desenvolvidas pela proponente 

vencedora será exercida pela Administração Municipal através do Departamento de 

Indústria e Comércio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, 

Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, ou outros setores que vierem a substituí-los.

Art. 11 Cabe à empresa vencedora, beneficiária do direito real de uso ou 

doação do imóvel, atender o seguinte:

I - as obras de construção a serem executadas nos terrenos públicos, 

objeto da concorrência pública, deverão obedecer rigorosamente à legislação vigente, 

especialmente as normas ambientais, Código de Obras, Planos Diretores e demais leis 

pertinentes;



il - gerar novos empregos conforme o comprometido no período dos 02 

(dois) primeiros anos, e manter, no mínimo, este mesmo número para os demais 

períodos;

III - arcar com todas as despesas decorrentes da instalação, uso e 

manutenção do bem imóve! concedido, bem como os tributos, contribuições e licenças 

incidentes sobre o referido imóvel;

IV - ao final de 10 (dez) anos e tendo a empresa vencedora do certame 

cumprido todas as exigências desta Lei, a empresa terá direito à transferência para si 

do lote em que a empresa encontra-se instalada;

V - restituir ao património municipal o lote concedido, na hipótese de a 

empresa não se consolidar nos 10 (dez) anos, em conjunto com as benfeitorias 

construídas no imóvel, sem que lhe caiba quaisquer direitos a indenizações;

VI - a obrigação de iniciar a construção do prédio industrial no prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias e de dar início às atividades produtivas no prazo 

máximo de 02 (dois) anos, a contar da data da assinatura do termo administrativo, 

podendo este prazo ser prorrogado pelo Prefeito Municipal na hipótese de força maior 

ou outro motivo relevante e plenamente justificado;

manter permanentemente a destinação do imóvel no 

desenvolvimento das atividades inicialmente previstas, salvo na hipótese de alteração 

previamente autorizada pelo Poder Público Municipal;

VII

VIII - respeitar a indisponibilidade do bem adquirido para alienação ou 

exoneração, salvo se estiver gravado em garantia de operação de crédito com 

instituição financeira ou grupo de consórcio, cujo recurso seja destinado à construção, 

ampliação ou melhoria de pavilhões ou instalações, vinculando-se o credor à 

manutenção da destinação do imóvel, sob pena de incidência da cláusula resolutória;



IX - respeitar a indisponibilidade do bem objeto do contrato para 

arrendamento mercantil ou qualquer outra figura jurídica que importe sua transferência 

a terceiros, salvo quando expressa e previamente autorizado pelo Poder Executivo, a 

qualquer tempo, independente do prazo previsto no Contrato de Concessão.

Seção II

Das disposições finais

Art. 12 Os incentivos instituídos por esta Lei serão objeto de Projeto de 

Lei específico, caso a caso, remetido pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, 

devidamente justificado.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2019

Mil
refeito

y
DESENVOLVIMENTO/JSP



ANEXO 1

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

LOTE 1

Lote do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, registrado sob n° 18.581 

do L° 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS.

Sendo, uma área de terras, sem construção, com 2.500,00 m2 (dois mil e 

quinhentos metros quadrados), de forma regular, localizada na Rua Alexandre 

Dambros, distante 80,00 m da esquina com a Rua Alfredo Oscar Kochenborger, no 

Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, lote 001 da quadra 014 do setor 

013, com as seguintes medidas e confrontações:

- ao noroeste, em 50,00 m com a Rua Egídio Antônio Endler, onde faz 
frente;

- ao sudoeste, em 50,00 m com o lote 002;

- ao sudeste, em 50,00 m com o lote 004;

- ao nordeste, em 50,00 m com o lote 003.

O lote situa-se no quarteirão formado pelas ruas Egídio Antônio Endler, 

Castelar Martinez, Alfredo Oscar Kochenborger e Empresário Agenello Senger.

Conforme Matrícula do Registro de Imóveis, Memorial Descritivo, Mapa de 
Localização e Parecer Técnico em anexo.



LOTE 2

Lote do Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, registrado sob n° 30.949 

do L° 2 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS.

Sendo, uma área de terras, sem construção, com 30.000,00 m2 (trinta mil 

metros quadrados), localizada na Rua Alexandre Dambros, no Distrito Industrial Carlos 

Augusto Fritz, nesta cidade, lote 002 da quadra 010 do setor 013, com as seguintes 

medidas e confrontações:

- ao nordeste, em 70,00 m com a Rua Alexandre Dambros, onde faz 
frente;

- ao sudoeste, em 181,60 m com o lote 001;

- ao sudeste, em 200,00 m com o lote 001;

- ao noroeste, em 269,80 metros com a RFFSA.

Conforme Matrícula do Registro de Imóveis, Memorial Descritivo, Mapa de 

Localização e Parecer Técnico em anexo.
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Carazínho, 3 0 cie dezembro
Uma fração de terras, sem benfeitorias, com a ãrea de vinte e qua - 
tro mil e trezentos metros quadrados (24.300,00 m3)., situada no 1Q 
distrito deste município Quadra 14, do denominado Distrito Indus
trial Carlos Augusto Fritz, confrontando ao nordeste, com 135,00 m 
com a rua G; ao sudoeste, com 135,00 fn com a rua H; ao noroeste,com 
180,00 m com a rua B; e ao sudeste, com 180,00 m com a rua C. Pro -

instrito no CGC MF nQ 87.6 1 3.535/ 
José Luiz Espa n hol, 

domiciliado nesta cidade,CIC 138 038 910-00. Re
de 15 de agosto d.e. 1986.r^(des

O
de 199 1 .íD

O

z;
J2
3£
% prietãrio: MUNICÍPIO DE CARAZINHO,

0001-16, representado pelo Prefeito Municipal, 
brasileiro, casado,
gistro Anterior; Matricula n^ 15.373, 
membramento).

a

Av.1-18.581, de 25.09.2002.Conforme certidão fornecida pela Prefei
tura. Municipal,procedo a averbação da alteração do nome das ruas pa 
ra o seguinte: rua G para rua Castelar Martinez,rua H para rua 
fredo Oscar Kochenborger, rua B para rua Egidio Antonio Endler 
rua C para rua Empresário Agenello Senger .-Prot. 10 6 . 35 0 1/^ IvC 
f é. -
C/R$ 12,60

Al-
e

O. Dou

arreie Qua iras Sort 
8USST1T1TVA

Ciam I

Av.2-18.581,de 25.09.2002.Por doação a Stefanello, Lima & Cia 
foi desmembrada a área de 4.000,00m2, cadastrada como lote ns 02,de 
acordo com a matricula n£ 25.457 L® 2-RG,desta data.-Pr 
L2 1-0.Dou fé.-
C/R$ 12,60

Ltda

7^0 5.931 ,
____>==—<-• c 1

Clama/ íe Quadros Òonk. 
SVaSTlTUSA

Av .3-18.581,de 04.08.2003.Por doação feita a A.J.Garcia & Cia Ltda. 
ME,foi desmembrada -a área de 2.500,00m2 do imóvel desta mart^ícula, cs 
dastrada como lote n£ 03,de acordo com a matricula n® 26/170, desta 
da ta.-Prot. 110.3 83 L® 1-P.Dou fé.- v v ./ £.0>c.<-e£'
C/R$ 14,80

,V
fTniWr Corria

SUBSTITUTA

Av.4-18.5 81,de 19.06.2006.Por doação pura feita a Combustíveis Rbriss
n® 04,de 

72,L%, 1-Q - -
foi desmembrada a área. de 15 - 300,0Om2,cadastrada come 1 
acordo com a matricula n® 28.222,desta data.-Prot.123.4 
Dou fé.- (

e

tLodroS Carrão
C/R5 16,90 SUBSTITUTA

?n
Imóveis

Carazmlio-RS
íf

REGISTRO DE IMÓVEIS
a

' Comarca de Carazínho - RS

Bei. Débora C RfoMw Ha 
Regtsíradom

. CPF 635.164.^60-72

O referido é verdade e dou fé.
Carazinho-RS, 19 de março de 2019, às 15;35:52.
Total: RS23,00
CertidiorpIpnaiRSS.M (0110.02.1400009.18687 = NiKit)
Egs=a4m liórosyírqtiivos: RI9.20 (0110.02.1400009 18686 » Nihil)

A consdtd «târá disponívei írr. até 2^ 
nc> do Tribunal dê Jusoça do R5 
hftp‘.//go.tirs-ius.br/seiodigildi/consulfa 
Chave de autenticidade para consulta 

liJKeÕA&t 099903 53 2019 00007526 25

Pedro Henrique M oraes - Escrevente VALIDADE DE 30-DIAS

Endereço: Rua Ernesto Alves, 282, Saia 01, Centro, Carazinho, CEP: 99.500-000 - Fone: (54)3331-4518 / 9 9711-4455

mailto:registrocara2inho@terra.com.br


✓
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Carazinho-RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO
Requerente: MUNICÍPIO DE CARAZINHO
ASSUNTO: Localização de área urbana
LOCAL: Rua Egidio Antônio Endler, SETOR 013 QUADRA 014, LOTE 001, Distrito Industrial Carlos Augusto 
Fritz, CARAZINHO-RS

Este memorial técnico descritivo refere-se a localização de lote do Distrito Industrial 
Carlos Augusto Fritz, registrado sob n°18.581 do L° 2 do Registro de Imóveis da Comarca de 
Carazinho-RS, conforme descrição abaixo.

DESCRIÇÃO DA ÁREA A SER LOCALIZADA
Uma área de terras, sem construção, com 2.500,00 m2 (dois mil e quinhentos metros 

quadrados), de forma regular, localizada na Rua Alexandre Dambros, distante 80,00 m da esquina 
com a Rua Alfredo Oscar Kochenborger, no Distrito industrial Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, lote 
001 da quadra 014 do setor 013, com as seguintes medidas e confrontações:

ao noroeste, em 50,00 m com a Rua Egidio Antônio Endler, onde faz frente; 
ao sudoeste, em 50,00 m com o lote 002; 
ao sudeste, em 50,00 m com o lote 004; 

ao nordeste, em 50,00 m com o lote 003.

O lote situa-se no quarteirão formado pelas ruas Egidio Antônio Endler, Castelar Martinez, 
Alfredo Oscar Kochenborger e Empresário Agenello Senger.

CARAZINHO, 13 de março de 2018.

V
ALEXANDRE RICAI HNEIDER

iCREARS 120.011 
íesponsáve! técnico
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO-RS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PARECER TÉCNICO

1 - IMÓVEL

□ loja
□jcONJUNTO COMERCIAL

[xJterreno urbano
Q POSTO DE SAÚDE

Q]RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR ISOLADA 
(^UNIDADE AUTÓNOMA EM HAB.COLETIVA

2 . DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
CONTRIBUINTES
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA EGIDIO ANTÔNIO ENDLER
BAIRRO
DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS AUGUSTO FRITZ

CIDADE
CARAZINHO

UF
RS

DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL
Matrícula 18581

SETOR 13 QUADRA 14 LOTE 1

3 ■ IMPLANTAÇÃO
INFRA-ESTRUTURA URBANA

[x]áGUA POTÁVEL 
□ESGOTO PLUVIAL

□pavimentação ASFÁLTICA 
□pavimentação PASSEIO

[X]REDE ELÉTRICA fx]REDE TELEFÓNICA

| [iluminação pública | j
USO DO SOLO PADRÃO CONSTRUTIVO DAS EDIF. VIZINHAS

| ]ativ. habitacional 
□ativ. comercial e serviços 
[xIativ. industrial

□ luxo 
□alto 
[xJnormal

fx] baixo 
□mínimo

□□□
EQUIPAMENTOS URBANOS E SERVIÇOS

| [comércio □escola r IRECREAÇÁO/PRAÇA □transporte COLETIVO í~xlINDÚSTRIAS

U - CARACTERÍSTICAS DO TERRENO

Area 2.500,00
topografia nível em relação ao meio-fio

ACIMA DO NÍVEL

formato

| I PLANA 
fx] EM ACLIVE 
| |eM DECLIVE 
| [INCLINAÇÃO LATERAL

REGULAR

RISCO DE INUNDAÇÃO

| | EXISTENTE

[YjlNEXISTENTE
□□

5 - EDIFICAÇÃO
PROJETO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPECIAIS

| [edif.isolada 
□edif. geminada

□ COND. HORIZONTAL

□ diversos BLOCOS

□ IMPLANT. JUNTO ÀS DIVISAS

□[central de gás 
[ [antena coletiva 
[□porteiro eletrónico 
□salão de festas 
| |recreação/play-ground

□ quadra DE ESPORTES

□[piscina individuaucoletiva□□□
distribuição IDADE APARENTE

pilotis Qs Qn n°pavtos. □novo | [usadoN° UN/PAVTOS. N° ELEVADORES

estrutura 
□alvenaria 
j [concreto 
) [madeira

paredes 
| [alvenaria 
| [concreto 
j [madeira 
{ [vidro

cobertura 
□ ciM. AMIANTO 
□[telhas DE BARRO 
| [terraço

REVESTIMENTO FACHADA PRINCIPAL

Pf>
REVESTIMENTO FACHADAS LATERAIS V□ □

\
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6 • DADOS RELATIVOS À UNIDADE
EST DE CONSERVAÇÃOPOSIÇÃO

| | FRENTE □FUNDOS | |mEIO

PADRÃO CONSTRUTIVO (NB-140)

{ IalTO □NORMAL I |BAIXO
PAVT0 DA UNIDADE

I
7 - AVALIAÇÃO

VALORES DE AVALIAÇÃO (R$)AREAS (m2) FRAÇÃO
IDEAL

UNITÁRIO
(RS/m2)IMÓVEL

TERRENO UNIDADE TOTALPRIVATIVA TOTAL

62.500,0062.500,00Terreno Urbano 2.500,00 2.500,00 1,000000 25,0000

VALOR TOTAL 62.500,00

8 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A ÁREA EM APREÇO LOCALIZA-SE NA RUA EGIDIO ANTÔNIO ENDLER, NO SETOR 13 • QUADRA 14 - LOTE 01, NO 
DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS AUGUSTO FRITZ EM CARAZINHO, SENDO A ÁREA O SALDO REMANESCENTE DA 
MATRÍCULA 18.581, DO RI DE CARAZINHO. EM VISTORIA REALIZADA NO LOCAL CONSTATAMOS QUE A RUA ONDE 
O TERRENO FAZ FRENTE ESTÁ PARCIALMENTE ABERTA.
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Do: Rua EMPRESÁRIO AGENELLO SENGER

Ma rícula ns18.581

Município de Carazinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

S E P L A N
Localização de áreaCONTEÚDO:

jr^ustrffi Cafos A. Fritz - CARAZINHO RSj SETOR 013 QUADRA 014 LOTE 001LOCAL: Distriti

N
/ è/ rnjlPUi -j

PREFETTO: llltcm Sohnhltz letóer^RÍA RS 120.011PROJETO: Eng. Civil Alexancrte Ricardo

/ÁREA: ESCALA: DATA:
março, 2018

DESENHO:
Giovani Andrade2^00,00 m2 sem escala

t/



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Carazinho-RS
Capita! da Hospitalidade e da Logística 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

Requerente: MUNICÍPIO DE CARAZINHO 
ASSUNTO: Localização de área
LOCAL: Rua Alexandre Dambros, SETOR 013 QUADRA 010, LOTE 002, Distrito Industrial Carlos Augusto 
Fritz, CARAZINHO - RS

Este memorial técnico descritivo refere-se a localização de lote do Distrito Industrial 
Carlos Augusto Fritz, registrado sob n°30.949 do L° 2 do Registro de Imóveis da Comarca de 
Carazinho-RS, conforme descrição abaixo.

DESCRIÇÃO DA ÁREA A SER LOCALIZADA
Uma fração de terras urbanas, sem benfeitorias, de forma irregular, com a área de 30.000,00 

m2 (trinta mil metros quadrados), localizada na Rua Alexandre Dambros, no Distrito Industrial Carlos 
Augusto Fritz, nesta cidade, lote 002 da quadra 010 do setor 013, com as seguintes medidas e 
confrontações:

ao sudoeste, em 181,60 metros com o lote 001;
ao nordeste, em 70 metros com a Rua Alexandre Dambros, onde faz frente; 

ao noroestee, em 269,80 metros com a RFFSA; 
ao sudeste, em 200 metros com o lote 001 .

CARAZINHO, 21 de novembro de 2019.

SCHNEIDERALEXANDR RICfÊREARS 120.011 
Responsável técnico
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

REGISTRO DE IIUIÓVBS DA COMARCA DE CARAZINHO 
Débora Cassol Richter da Silva - Registradora 

E-mail: registrocarazinho@terra.com.br, Web: www.facebook.com/regimocarazinho
CERTIDÃO

CERTIFICO, usando a faculdade que me confere a Lei e por assim ter sido pedido, que revendo neste Ofício, o Livro n° 
2 - Registro Geral, verifiquei constar na matrícula o teor seguinte:

Página 1 de 2

Matrícula
30.949OFÍCIO de registro de imóveis

COMARCA DE CARAZINHO 
Estado do Rio Grande do Sul 

Livro N° 2 - Registro Geral

Fls.o>

= 1 O o'£ 00
1IfS!ÉIÉ

N°

2 08 Dezembro de 2008Carazinho, de
IMÓVEL: UMA FRAÇÃO DÉ TERRAS URBANAS, sem benfeitorias, de forma irregular, com a 
área de 30.000 mz (trinta mil metros quadrados), situada na Rua Alexandre Dambros, no Distrito 
Industrial Carlos Augusto Fritz, nesta Cidade, lote 002 da quadra 010 do setor 013, 
seguintes medidas e confrontações: ao sudoeste, em 181,60 m com o lote 001; ao nordeste, em 70 m 
com a Rua Alexandre Dambros; ao noroeste, em 269,80 m com a RFFSA; e, ao sudeste, em 200 m 
com o lote 001.
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, inscrito no CNPJ sob o n° 87.613.535/0001- 
16, com sede na Avenida Flores da Cunha, 1264, nesta Cidade.
REGISTRO ANTERIOR: Matrícula n. 26.060 (abertura) do Livro 2 - Registro Geral deste Ofício, 

i pAde julho de 2003.
u(jfi_)1J, ^(Christian Cassol Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé. Aponte 

136Í614 - Rrotocdlo UM-R, em 05.12.08. E. R$9,80. Selo: Ó110.02.0800005.01678 R$ 0,30._______
R.l - 30.949 - 08 de Dezembro de 2008. DIREITO REAL DE USO.
Conforme a Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso, lavrada em 05 de dezembro de 
2008, no 1° Tabelionato de Notas desta Cidade pelo Substituto, Gilmar Thume (L° n. 062 de 
Contratos, fls. 012/013, n. 10.081), o MUNICÍPIO DE CARAZINHO, retro qualificado, representado 
por seu prefeito Alexandre André Goellner, com base nas Leis Municipais n. 6.792 e 6.820, de 21 de 
maio de 2008 e 16 de julhò de 2008, respectivamente, concedeu o direito real de uso sobre o imóvel 
desta matricula a RODRIGÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTD A., inscrita 
CNPJ sob o n. 00.101.044/0001-08, com sede na Av. Antônio José Barlette, 233, nesta Cidade, 
representada por Rodrigo Costa; imóvel avaliado na Fazenda Estadual em R$120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), no dia 20 de agosto de 2008. CONDIÇÕES? 1) A concessão destina-se à instalação 
da empresa acima; 2) A concessão autorizada é pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da 
vigência da primeira lei, prorrogável por novos períodos, mediante acordo entre as partes; 3) Ao 
término do prazo estipulado, a concessionária, desde que cumpridas as exigências legais, poderá 
solicitar a doação do imóvel e suas benfeitorias, mediante autorização legislativa, caso contrário, o 
bem será restituído ao património municipal, sem ônus, em virtude da gratuidade do uso; 4) A 
concessão será rescindida: a) no caso de dissolução ou encerramento das atividades da empresa; b) 
instaurada a insolvência civil da concessionária; c) transferência das atividades para outro município; 
d) por razões de interesse público; e) decorrido o prazo da concessão; f) uso do imóvel pela 
concessionária diversamente da finalidade a que foi concedido; g) pelo não cumprimento por parte da 
concessionária das obrigações estipuladas nas leis; h) não uso do imóvel pela concessionária para a 
finalidade queJfoi concedida pov prazo superior a 6 (seis) meses. Demais condições: conforme a 
Escritura. Eu. f^Tll (Christian Cassol Richter), Substituto, o elaborei, digitei e dou fé.
Aponte 136.614 - Protocolo LfM-R, em 05.12.2008. E. R$419,10. Selo: 0110.07.0700001.00992 R$ 
6,00.

com as

em
Eu,

no

AV.2 - 30.949 - 19 de Novembro de 2009. CANCELAMENTO DE DIREITO REAL DE USO.
Continua no verso

Contínua na Próxima Páeina -

Endereço: Rua Ernesto Alves, 282, Sala 01, Centro, Carazinho, CEP: 99.500-000 - Fone: (54)3331-4518 / 9 9711-4455

mailto:registrocarazinho@terra.com.br
http://www.facebook.com/regimocarazinho
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Continuação da Página Anterior -

Matrícula
30.94S

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE CARAZINHO 

Estado do Rio Grande do Sul 
Livro N° 2 - Registro Geral

' Fls.o>
1VJ2 2 N°

B °
«j

5
19 Novembro ^ 2009deCarazinho,

Continuação do anverso da f). 1
Procede-se a esta averbação para certificar que, conforme a Escritura Pública n. 7.972, de 05 de 
novembro de 2009, lavrada no 1 ° Tabelionato de Notas desta Cidade, tendo em vista a revogação das 
Leis Municipais n. 6.792 e 6.820, de 21 de maio de 2008 e 16 de julho c 
CANCELABO o direito real de uso constante do R-l retro. Eu,
Cassol Richter), Substituto, o elaborei, digitei e dou fé. Protocolo n. 141 
RS228,iO. Selo: 0110.07.0700001.01749 RS6,00.

amente, fica 
^(Christian 
17.11.09. E.

R.3 - 30.949 - 19 de Novembro de 2009. DOAÇÃO.
Conforme a Escritura Pública de Doação Pura, de 05 de novembro de 2009, lavrada no Io Tabelionato 
de Notas desta Cidade pelo Substituto, Gilmar Thume (L° n. 58 de transmissões diversas, fls. 146, n. 
7.972). o imóvel desta matrícula foi pelo MUNICÍPIO DE CARAZINHO, retro qualificado, 
representado por seu prefeito, Aylton de Jesus Martins de Magalhães, integralmente doado, com 
base na Lei Municipal n. 7.020, de 17 de setembro de 2009, à outorgada donatária, RODRIGÁS 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA., também retro qualificada (R-l), representada 
por Rodrigo Costa, o qual foi avaliado na Fazenda EstadqaJ por^RS 175$00,00 {cento e setenta e cinco

yLJ (Christian Cassol Richter), 
(del.7.11.09. E. R$664,20. Selo:

mil reais), no dia 23 de outubro de 2009. Eu, k_y ( L 
Substituto, o elaborei, digitei c dou fé. Protocolo n. 141.548 
0110.08.0700001.00361 R$8,00. '
R.4-30.949. de 02 de fevereiro de 2015. REVERSÃO AO PATRIMÓNIO.
Conforme a Escritura Pública de Reversão de imóvel (Livro n. 74 de Transmissões Diversas, fls. 
087/088, n. 9.588), de 19 de novembro de 2014, lavrada no Io Tabelionato de Notas desta Cidade pelo 
Tabelião, Gilmar Antônio Seger, o imóvel desta matrícula foi integralmente revertido ao património 
do MUNICÍPIO DE CARAZINHO, CNPJ n. 87.613.535/0001-16, com domicílio na Av. Flores da 
Cunha, 1264, nesta Cidade, representado por seu prefeito Renato Siiss, em razão do descumprimento 
pela donatária, RODR1GÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTD A, no prazo determinado, 
de condição estabelecida pela Lei Municipal n. 7.020/2009, que autorizou a doação do R-3 retro; o 
imóvel foi avaliado pelas partes por R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e dispensado de avaliação 
para efeitos fiscais na Fazenda Estadual, conforme IN DRP n. 45/89. A reversão acima foi autorizada 
pelo Decreto E 
Imobiliária. Eu,^
e dou fé. Protocolo n. 170.643 - L
= R$8,10. P.E. R$3,60. Selo: 0110.01.1400010.19991 = R$0,30.

utiyo n.^O^O^^e 17 de abril de 2014. Emitida a Declaração sobre Operação 
(Romeu Nedeff Filho), Escrevente Autorizado, a elaborei, digitei 
o 1 -X, de 30/01/2015. E. R$578,10. Selo: 0110.07.1400009.00805

^ í&rteQistrô tíe imóveis 
M^Òarsciriho tfS R£OLrn?0 n;:- IMÒVÍ. 

Comarca de Carrinho - RS

Bei. Débora C. Richter da Siiv? 
Registradora 

CPP 635.164

O referido é verdade e dou fé.
Carazmho-RS.20 dc novembro de 2019 ds 15:24:02. 
Total: RS27,50
Ceftidlo 2 pá&inui. RS 13.«D (0110.03 1900001.(H222 - N3)il)
Busct em livros t trquivw: «9,20 (0110.02.1900004.05051 - Nihil) 
Pcocessamen» eletrónico de didos: «4,90(0110.01.1900002.21561 - Nihil)

Soares Rocha 
Escrevente 

•"prr .-MR 417.910-67
£[■] A consulta estará dsponívei eni até 2-th 

no site do Tribunal <fe Justiça do RS 
http://go.tjrs.ius.br/selodigital/con5ulta 

jrjjJ Chave de autenticidade para consulta 
099903 53 201900035845 02

«I*.

m

Idhe! Soares Rocha -Escrevente VALIDADE DE 30 DIAS
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