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EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 006/2017 

DE 20 DE JUNHO DE 2017 
 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DECORRENTE DE 
PAVIMENTAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO, NORMÉLIA 
BRAATZ BAMMESBERGER, ANTONIO SELVINO 
RODRIGUES DA SILVA E ALFREDO WELZEL. 
 

                                   ABEL GRAVE, Prefeito de Ibirubá-RS, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto na Lei Complementar 
n.º 139/2016, torna público o presente Edital para fins de COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE 
MELHORIA, relativa a obra de Pavimentação Poliédrica na Rua General Osório, Normélia 
Braatz Bammesberger, Antonio Selvino Rodrigues da Silva (trecho anteriormente 
denominado 3 de outubro) e Alfredo Welzel. 

 
I- MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

A obra de Pavimentação Poliédrica de 14.115,00 m², a ser realizada na Rua General 
Osório, 5.694,00m², trecho entre a rua Primo Nicolodi até o limite do Loteamento Araucária – 
Bairro Hermany; Rua Normélia Braatz Bammesberger, 1.295,00m², trecho entre a rua General 
Osório até o terreno destinado a área verde do Loteamento Dom Bernardo – Bairro Hermany; Rua 
Antonio Selvino Rodrigues da Silva (trecho anteriormente denominado 3 de Outubro), 
3.276,00m²,  trecho entre a rua Fiorindo Cervieri até a rua Arnoldo Wollmeister – Bairro Chácara e 
Bairro Floresta; Rua Alfredo Welzel, 3.850,00m², trecho entre a rua General Osório até a rua 
Aloysio Müller – Bairro Hermany; e, deverá apresentar a seguinte descrição: 

 
DIAGNÓSTICO 

 
RUA GENERAL OSÓRIO, Trecho entre a rua Primo Nicolodi até o limite do Loteamento 

Araucária – Bairro Hermany, numa extensão de 438,00 m por 13,00 m de largura, totalizando 
5.694,00 m².  

É uma via arterial, com 18,00 m de largura, (13,00 m de faixa carroçável e 2,50 m de 
passeio público para cada lado), Encontra-se sem pavimentação com péssimas condições de 
trafegabilidade. Apresenta declividade longitudinal máxima 4,00 % e declividade transversal 
máxima de 4 %. O volume de trafego é mais intenso nos horários de pico, sendo na sua grande 
maioria composto por veículos de passeio. A expectativa, referente ao aumento do trafego de 
veículos para os próximos 10 anos é de que venha a triplicar, devido a ocupação de novos 
loteamentos habitacionais já implantados e de um campus universitário em processo de construção 
no bairro Hermany. 

A via em questão apresenta trechos com passeio pavimentado e outros não pavimentados. 
Salientamos que conforme PLANO DIRETOR, lei complementar n° 108/2014, a execução dos 
passeios públicos é responsabilidade do proprietário do lote, sendo que sua execução é obrigatória 
para o “HABITE-SE”. 

Todas as obras de terraplengem necessárias para a adequação do terreno ao greide de 
projeto, serão executadas pelo município de Ibirubá, com máquinas (motoniveladora e 
retroescavadeira), dentro dos perfis transversais, greides e alinhamentos previstos no projeto, pelo 
aporte e retirada de material (corte e aterro), antes da autorização de inicio de obra, ficando a cargo 
da empresa vencedora da licitação, apenas as os serviços de regularização e compactação do 
subleito, serviço este contemplado no orçamento. Quanto a drenagem pluvial, será mantida a 
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existente e caso necessário o município compromete-se e executar com recursos próprios qualquer 
obra de drenagem adicional, antes do inicio das obras de pavimentação.   

 
RUA NORMÉLIA BRAATZ BAMMESBERGER, trecho compreendido entre a rua 

General Osório até o terreno destinado a área verde do Loteamento Dom Bernardo – Bairro 
Hermany, numa extensão média de 129,50 m por 10,00 m de largura, totalizando 1.295,00 m².  

É uma via local, com 15,00 m de largura, (10,00 m de faixa carroçável e 2,50 m de passeio 
público para cada lado), sendo o único acesso ao Loteamento Dom Bernardo. Encontra-se sem 
pavimentação, com péssimas condições de trafegabilidade. Apresenta declividade longitudinal 
máxima 8 % e declividade tranversal máxima de 4 %. Por ser uma via local, sem saída, o tráfego se 
limita ao acesso dos proprietários em suas residencias, sendo na sua grande maioria composto por 
veículos de passeio. 

A via em questão apresenta trechos com passeio pavimentado e outros não pavimentados. 
Salientamos que conforme PLANO DIRETOR, lei complementar n° 108/2014, a execução dos 
passeios públicos é responsabilidade do proprietário do lote, sendo que sua execução é obrigatória 
para o “HABITE-SE”. 

Todas as obras de terraplengem necessárias para a adequação do terreno ao greide de 
projeto, serão executadas pelo município de Ibirubá, com máquinas (motoniveladora e 
retroescavadeira), dentro dos perfis transversais, greides e alinhamentos previstos no projeto, pelo 
aporte e retirada de material (corte e aterro), antes da autorização de inicio de obra, ficando a cargo 
da empresa vencedora da licitação, apenas as os serviços de regularização e compactação do 
subleito, serviço este contemplado no orçamento. Quanto a drenagem pluvial, caso necessário o 
município compromete-se e executar com recursos próprios qualquer obra de drenagem, antes do 
inicio das obras de pavimentação.   

 
RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA (anteriormente denominada 3 

de Outubro), trecho compreendido entre a rua Fiorindo Cervieri até a rua Arnoldo Wollmeister – 
Bairro Chácara e Bairro Floresta, numa extensão de 234,00 m por 14,00 m de largura, totalizando 
3.276,00 m².  

É uma via arterial, com 19,00 m de largura, (14,00 m de faixa carroçável e 2,50 m de 
passeio público para cada lado), sendo o principal acesso ao Parque de Máquinas da Prefeitura 
Municipal de Ibirubá, Cerealista de Grãos, Cemitério Católico e Cemitério Municipal e acesso a 
localidade de Santo Antonio do Triunfo, além disso está em fase de aprovação junto ao setor de 
projetos da prefeitura um loteamento residencial com aproximadamente 80 lotes, gerando um 
incremento de tráfego para os próximos 10 anos. Encontra-se sem pavimentação, com péssimas 
condições de trafegabilidade. Apresenta declividade longitudinal máxima 1,5 % e declividade 
tranversal máxima de 4 %. Por ser uma via arterial, o tráfego é composto basicamente por veículos 
de passeio e veículos pesados haja vista a localização do parque de máquinas da prefeitura e o 
trânsito intensificado de caminhões carregados de grãos na época de safra. 

A via em questão apresenta trechos com passeio pavimentado e outros não pavimentados. 
Salientamos que conforme PLANO DIRETOR, lei complementar n° 108/2014, a execução dos 
passeios públicos é responsabilidade do proprietário do lote, sendo que sua execução é obrigatória 
para o “HABITE-SE”. 

Todas as obras de terraplengem necessárias para a adequação do terreno ao greide de 
projeto, serão executadas pelo município de Ibirubá, com máquinas (motoniveladora e 
retroescavadeira), dentro dos perfis transversais, greides e alinhamentos previstos no projeto, pelo 
aporte e retirada de material (corte e aterro), antes da autorização de inicio de obra, ficando a cargo 
da empresa vencedora da licitação, apenas as os serviços de regularização e compactação do 
subleito, serviço este contemplado no orçamento. Quanto a drenagem pluvial, caso necessário o 
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município compromete-se e executar com recursos próprios qualquer obra de drenagem, antes do 
inicio das obras de pavimentação.   

 
RUA ALFREDO WELZEL, Trecho entre a rua General Osório até a rua Aloysio Müller – 

Bairro Hermany, numa extensão de 385,00 m por 10,00 m de largura, totalizando 3.850,00 m².  
É uma via local, com 15,00 m de largura, (10,00 m de faixa carroçável e 2,50 m de passeio 

público para cada lado), sendo que juntamente com a rua General Osório, se configura como um 
dos principais acessos ao loteamento popular Hermany II, com 70 lotes residenciais, em fase final 
de aprovação junto ao setor de projetos do município de Ibirubá. Encontra-se sem pavimentação, 
com péssimas condições de trafegabilidade. Apresenta declividade longitudinal máxima 5,0 % e 
declividade tranversal máxima de 4 %. Por ser uma via local, o tráfego é composto basicamente por 
veículos de passeio, sendo que com a implantação do loteamento Hermany II, haverá um 
incremento do tráfego a curto prazo. 

A via em questão apresenta trechos com passeio pavimentado e outros não pavimentados. 
Salientamos que conforme PLANO DIRETOR, lei complementar n° 108/2014, a execução dos 
passeios públicos é responsabilidade do proprietário do lote, sendo que sua execução é obrigatória 
para o “HABITE-SE”. 

Todas as obras de terraplengem necessárias para a adequação do terreno ao greide de 
projeto, serão executadas pelo município de Ibirubá, com máquinas (motoniveladora e 
retroescavadeira), dentro dos perfis transversais, greides e alinhamentos previstos no projeto, pelo 
aporte e retirada de material (corte e aterro), antes da autorização de inicio de obra, ficando a cargo 
da empresa vencedora da licitação, apenas as os serviços de regularização e compactação do 
subleito, serviço este contemplado no orçamento. Quanto a drenagem pluvial, caso necessário o 
município compromete-se e executar com recursos próprios qualquer obra de drenagem, antes do 
inicio das obras de pavimentação.   
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

A empresa vencedora da licitação deverá providenciar a instalação de placas de obra de 
acordo com modelo e padrão fornecidos pelo Município. 

A mobilização da firma Construtora compreende a instalação inicial e a colocação, no 
canteiro da obra, dos meios necessários ao início da execução dos serviços. Todo o serviço de 
sinalização necessário à segurança das obras e dos pedestres e veículos é imprescindível e de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Todas as ruas à receber pavimentação possuem sinalização vertical, sendo que o município, 
compromete-se a complementar a mesmas em locais onde se fizer necessário, com placas nas 
seguintes características: 

A Sinalização vertical com placas regulamentadoras, deverão obedecer ao Código de 
Trânsito Brasileiro, em chapa metálica n°18 com película refletiva, sendo que em função do 
comprometimento com a segurança da via não deve ser usada película retrorrefletiva do tipo 
“esferas-expostas”, o verso da placa deve ser na cor preta, fosca ou semi-fosca, com suporte em aço 
galvanizado de 1 1/2” com 3 m de altura, espessura de 2 mm, com aletas anti-giro. Deverão ser 
chumbadas com concreto fck= 15MPa, dimensões mínimas de 25x25x20cm. 

 
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: 

As pedras irregulares devem ser de basalto, demonstrando uma distribuição uniforme dos 
materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação ou decomposição. Devem ter a 
forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior dimensão dessa face deve 
ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas medidas devem estar compreendidas 
dentro dos seguintes limites. 
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a) Deve ficar retida em um anel de 8 cm de diâmetro; 
b) Deve passar em um anel de 18 cm de diâmetro. 
Os meio fios serão de concreto e terão dimensões mínimas de 30 cm de altura, a base de 15 

cm, a parte superior 12 cm e o comprimento de 100 cm. Nas esquinas serão utilizados meio-fios 
curvos. 
PREPARO DO SUBLEITO 

a) Quando necessária à conformação do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e 
alinhamentos previstos no projeto, esta deverá ser feita, preferencialmente pelo aporte de material, 
ou pela escarificação, patrolagem e compactação do subleito existente, evitando-se cortes. 

b) Onde o subleito não apresentar condições favoráveis à compactação como: baixo 
suporte, material saturado, etc., este deverá ser removido e substituído por material selecionado de 
modo a se obter um bom suporte. 

c) O perfil transversal do subleito deverá conformar rampas de 4% e para greide (perfil 
projeto longitudinal) de até 3%. Para greide acima de 3% essa inclinação transversal poderá ser 
reduzida para 3%. 

d) Deverá ser executada superelevação da plataforma em curvas horizontais, utilizando-se 
a taxa máxima de 4% e comprimento fictício de transição, antes do início da curva, de 30 m para 
distribuição da superelevação. 

e) Nos bordos da terraplenagem deverão ser executadas valetas de pé de corte de modo a 
dar escoamento às águas superficiais. 

f) A compactação, quando o material for granular, poderá ser feita com rolo liso estático 
ou vibratório. Quando o material for argila a compactação deverá ser feita com rolo pé de carneiro, 
ou, na falta deste, por sucessivas passagens de caminhão carregado. 

g) Eventuais manobras do equipamento de compactação que impliquem em variações 
direcionais prejudiciais, deverão se processar fora da área de compactação. 

h) Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação, ou onde seu emprego não for 
recomendável, a compactação requerida será feita com compactadores portáteis, manuais ou 
mecânicos. 
Observação: As obras de terraplenagem (corte e aterro) que se fizerem necessárias com mais de 20 
cm de espessura, que não estão contempladas no orçamento, serão executadas pelo município antes 
do ínicio das obras.   
ABERTURA DAS VALAS PARA COLOCAÇÃO DOS MEIO-FIOS LATERAIS 

  Concluída a regularização e estando o leito conformando, com a seção e o perfil de projetos, 
serão assentados os meio-fios laterais. 

Para o assentamento dos meio-fios deverão ser abertas manualmente, valas longitudinais 
localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade compatível com a dimensão das peças. 

A marcação da vala deverá ser feita topograficamente, obedecendo  alinhamento, perfil e 
dimensões estabelecidas no projeto. 

O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da plataforma. 
ASSENTAMENTO DOS MEIO-FIOS LATERAIS 

Os meio-fios laterais de contenção serão assentados no fundo das valas e suas arestas 
superiores perfeitamente alinhadas. 

Os topos dos meio-fios deverão ficar 0,15 m acima da superfície do revestimento. O fundo 
das valas deverá ser regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento 
poderá ser utilizado o material da própria vala que será, pôr sua vez, apiloado. A operação deverá 
ser repetida até atingir o nível desejado. 

O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, deverá ser feito com o mesmo material 
da escavação, fortemente apiloado com soquetes não muito pesados para não desalinhar as peças. 
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As juntas entre as peças (meio-fios) e a amarração entre as mesmas e o passeio público, 
deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 

Será feito o rebaixamento dos meio-fios para o acesso de deficientes físicos, nas esquinas. 
CONTENÇÃO LATERAL 

Após a colocação dos meio-fios será executada na parte externa, a contenção lateral, de 
acordo com os seguintes padrões. 

Esta consiste na colocação de solo do próprio local, formando um triângulo de altura: 0,15 
m e base 1,00 m, colocado atrás dos meio-fios. Esse solo deverá ser compactado com soquetes 
manuais ou pela passagem do rolo compressor, quando da fase final da compactação do bloco. 

A contenção, depois de concluída, deve coincidir com as superfícies do revestimento. 
COLOCAÇÃO DO COLCHÃO DE ARGILA 

Concluída a contenção lateral, será espalhada sobre o subleito compactado, uma camada de 
solo argiloso devendo ser executada como segue: 

Esta camada será espalhada manualmente e deve atingir uma espessura mínima de 0,15 m, 
coincidente com a superfície de projeto do calçamento. 

O colchão de solo argiloso terá espessura variável entre 0,15 m e 0,20 m, com finalidade de 
corrigir pequenos defeitos do subleito. 
ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR 

a) Sobre o colchão de argila o encarregado fará o piqueteamento dos panos, com 
espaçamento de 1 metro no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a 
conformar o perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam um retículado facilitando o trabalho 
de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o 
encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e, o caso das curvas, a superelevação. 

b) Concluída a marcação segue-se o assentamento das pedras que é feito pôr cravação, com 
faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravação, feita com auxílio de martelo, 
as pedras deverão ficar bem entrelaçadas e unidas, de modo que coincidam as juntas vizinhas e se 
garanta um perfeito travamento. Não são admissíveis pedras soltas, sem contato direto com as 
adjacentes, nem travamentos feitos com lascas, que terão apenas a função de preencher os vazios 
entre as pedras já travadas. 
REJUNTAMENTO 

Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. 
Para isso, espana-se manualmente sobre a superfície do calçamento uma camada de pó de 

pedra brita com espessura de 2,0 cm. Após, com o auxílio de rodos e vassouras, movimenta-se o 
material, de forma a facilitar a penetração entre os vazios, removendo-se o excesso. 
COMPACTAÇÃO  

Após a conclusão do rejuntamento, inicia-se a compactação com rolo compressor liso de 3 
rodas ou do tipo tandem de porte médio, com peso mínimo de 10 t, ou ainda rolo vibratório. 

a) O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executá-lo em meia 
pista. Não deve haver qualquer circulação de veículos sobre o mesmo durante a obra, sendo 
imprescindível à existência de desvios que permitam a passagem fora das pistas. Somente após a 
rolagem final ele estará apto a receber tráfego, tanto de animais como de veículos automotores. 

b) A rolagem deverá ser uniforme, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em 
tangente, e dos bordos interno para externo nos trechos em curvas. 

c) A rolagem deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha 
metade de faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, ou seja, que não se observe 
nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo. 
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d) Quaisquer irregularidade ou depressões que venham a surgir durante a compactação, 
deverão ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adição de material 
no colchão e em quantidades adequadas à completa correção do defeito. 

e) Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas pôr peças 
maiores, cravadas com auxílio de soquete manual. 

f) Para a conclusão da compactação deverá ser espalhada sobre a superfície do rolamento, 
nova camada de material de rejuntamento de aproximadamente 3 cm para a rolagem final. O 
material que ficar pôr excesso será retirado pela ação do trajeto e das chuvas. 
ACESSIBILIDADE: 

Nos locais indicados em projeto os meio-fios deverão ser rebaixados e ser executada uma 
rampa de acessibilidade, com largura mínima de 1,20m e inclinação máxima, respeitando a NBR 
9050. 

Este serviço será executado pelo município de Ibirubá. 
Croquis da Rampa de Acessibilidade: 

 
CONCLUSÃO 

A obra será considerada concluída depois de inspecionada, testada, atendendo o fim a que 
foi destinada, e aprovada pelos órgãos competentes. 

 
II- DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

È entendimento entre os experts em avaliação coletiva de imóveis urbanos para fins de 
cobrança de tributos que levam em conta o valor venal dos imóveis, como o Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU e a Contribuição de Melhoria (diferença entre o valor “antes” e “depois” 
da obra) que, no caso de calçamento/pavimentação de vias públicas, o benefício tem peso efetivo 
apenas para os imóveis diretamente atingidos, sendo inexpressiva a valorização dos imóveis 
contíguos e do entorno. 

Em razão disso, para fins de cobrança da Contribuição de Melhoria resultante da execução 
da obra mencionada do exórdio deste Edital, serão considerados somente os imóveis com testada 
para o trecho pavimentado, nas ruas, a saber: 
 

RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA (TRECHO DENOMINADO 
ANTERIORMENTE COMO RUA 3 DE OUTUBRO) 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO PROPRIETÁRIO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (m²) 

1 Rua Antonio Selvino Rodrigues da 
Silva, s/n, lado ímpar 

ADEMAR SELVINO RODRIGUES DA 
SILVA 373.795,33 

2 Rua Antonio Selvino Rodrigues da 
Silva, n.º 606 ELI LIMA 217,56 

3 
Rua Pedro Kreling, n.º 28, esq. Com 
a Rua Antonio Selvino Rodrigues 
da Silva 

ALBERI CAMARGO DE BAIRROS 1.027,27 
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4 
Rua Arnoldo Wollmeister, lado par, 
esq. Com a Rua Antonio Selvino 
Rodrigues da Silva, s/n, lado par 

EDUARDO AMARAL 1.746,37 

RUA ALFREDO WELZEL 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO PROPRIETÁRIO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (m²) 

5 
Rua Aloysio Muller, s/n, lado par, 
esquina com a Rua Alfredo Welzel, 
lado par 

ANTONIO CARLOS URNAU e DELVIA 
NORMELIA URNAU 1.786,67 

6 
Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par, 
esq. Com a Rua Arlindo Ciprandi, 
lado ímpar 

BRUNO WELZEL, JOÃO FABIO 
WELZEL, EDGAR WELZEL, ILZA 
WOHLENBERG, OLINDA RIGON e 
OSMAR WELZEL 

350,92 

7 
Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par, 
esq. Com a Rua Arlindo Ciprandi, 
lado par 

BRUNO WELZEL, JOÃO FABIO 
WELZEL, EDGAR WELZEL, ILZA 
WOHLENBERG, OLINDA RIGON e 
OSMAR WELZEL 

361,00 

8 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par JANDIRA LUCIA COPINI DILLY 390,00 
9 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par MARINHO SAND DOS REIS 390,00 
10 Rua Alfredo Welzel, n.º 264 CLEIA SCHOLLES GALLERT 390,00 

11 Rua Alfredo Welzel, n.º 278 SILVANA ROHR NICOLODI e JONAS 
DAVID NICOLODI 390,00 

12 Rua Alfredo Welzel, n.º 290 LEANDRO KLAESNER KUHN 390,00 
13 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par ILZA WOHLENBERG 390,00 
14 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par ILZA WOHLENBERG 390,00 
15 Rua Alfredo Welzel, n.º 330 FRANCIELE DAL MOLIN 390,00 
16 Rua Alfredo Welzel, n.º 342 ALEX DALMOLIN 390,00 
17 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par ELISETE MOSSOLIN 390,00 

18 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par 

BRUNO WELZEL, JOÃO FABIO 
WELZEL, EDGAR WELZEL, ILZA 
WOHLENBERG, OLINDA RIGON e 
OSMAR WELZEL 

390,00 

19 Rua Alfredo Welzel, n.º 400 EDUARDO WELZEL 554,17 

20 Rua Alfredo Welzel, n.º 416 LUCAS NAVARINI e GISLENE DE 
ANDRADE NICOLODI 771,36 

21 Rua Alfredo Welzel, n.º 430 MAIQUEL GROMANN e JUSSIANE 
MARIA PINHEIRO 771,22 

22 Rua Alfredo Welzel, n.º 444 DIEGO AUGUSTO WELZEL 771,63 
23 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par OSWALDO WELZEL 488,80 

24 
Rua General Osório, s/n, lado 
ímpar, esq. Com a Rua Alfredo 
Welzel, lado par 

MOACIR REFATTI 1.203,58 

25 
Rua General Osório, s/n, lado 
ímpar, esq. Com a Rua Alfredo 
Welzel, lado ímpar 

MARLI FREDRICH 20.063,83 
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RUA NORMÉLIA BRAATZ BAMMESBERG 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO PROPRIETÁRIO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (m²) 

26 
Rua General Osório, n.º 3162, esq. 
Com a Rua Normélia Braatz 
Bammesberger, lado ímpar 

FELIPE CASSOL 156,23 

27 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 43 EVANDRO KOBBER 152,87 

28 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado ímpar CLAUDIA ANDREIA DE ABREU 305,75 

29 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado par WAGNER DA SILVEIRA 175,50 

30 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado par, encravado MAIDE FALCADE DOS SANTOS 130,00 

31 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado par, encravado IRIS SALETE IORA 130,65 

32 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 65 IRIS SALETE IORA 148,02 

33 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado ímpar ALMERI LAMAIZON LOPES 152,05 

34 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado par IRIS SALETE IORA 152,10 

35 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado par, encravado WAGNER DA SILVEIRA 125,45 

36 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 70B , encravado FABIO CAMARGO 125,43 

37 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 77 JULIA DE OLIVEIRA BENDER 145,54 

38 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 83 MAIARA DAIANE ROTHER 156,00 

39 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado par 

TIEMANN ENGENHARIA, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA ME 369,80 

40 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 89 ROSANGELA TOLENTINO COSTA 153,61 

41 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado par NELSON SAND 336,62 

42 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 97 VOLMIR SKOLAUDE 158,09 

43 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 107 VINICIUS BORGES DA SILVA 343,55 

44 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 119 RAFAELA SANDER 186,27 

45 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
n.º 125, encravado MARCIO ODAIR TRUSS 159,22 

46 Rua Normélia Braatz Bammesberg, 
s/n, lado ímpar WALDIR GUEDES 372,43 
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RUA GENERAL OSÓRIO 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO PROPRIETÁRIO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (m²) 
47 Rua General Osório, n.º 3808 JULIANA PAIS SWAROWSKY 365,14 
48 Rua General Osório, n.º 3824 PAULO ROBERTO BARROW 310,40 
49 Rua General Osório, n.º 3852 HELMA BANG 256,94 
50 Rua General Osório, s/n, lado ímpar FLORICIO FOGAÇA DE SOUZA 1.782,96 
51 Rua General Osório, s/n, lado ímpar SELSON KUSSLER e IRIA KUSSLER 97.606,29 
52 Rua General Osório, n.º 3866 MARIO GARMATZ 443,68 

53 Rua General Osório, n.º 3886 JOÃO PAULO PRESTES 578,05 

54 Rua General Osório, n.º 3890 MARCELO NELSON SEIDENFUS 304,70 

55 Rua General Osório, n.º 3898, 
encravado CLOVIS RODRIGUES DA ROSA 235,91 

56 Rua General Osório, n.º 3900, 
encravado 

JEAN SETEMBRINO MENEZES DA 
SILVA 222,38 

57 Rua General Osório, n.º 3908 EDER LUIZ ZANCHI 273,02 

58 Rua General Osório, n.º 3932 ALTAIR GUEDES BENTO 323,83 

59 Rua General Osório, n.º 3950 BIANCA FUCHS 324,09 

60 Rua General Osório, n.º 3960 FABIO RICARDO DE CARVALHO 
MOREIRA 323,60 

61 Rua General Osório, s/n, lado par SIRLEI CRISTINE HELLER RIZZI 168,00 

62 Rua General Osório, s/n, lado par TH INOVAÇÃO ASSESSORIA E 
DESENVOLVIMENTO EM RH LTDA 3.181,37 

63 Rua General Osório, s/n, lado par CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
BUCKER 339,74 

64 Rua General Osório, s/n, lado par CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
BUCKER 306,83 

65 Rua General Osório, s/n, lado par CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
BUCKER 324,02 

66 Rua General Osório, s/n, lado par CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
BUCKER 434,67 

67 Rua General Osório, s/n, lado par CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
BUCKER 558,51 

 
III- APURAÇÃO DO VALOR BÁSICO INICIAL DO M² (antes da obra): 

 

RUA ANTONIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA (TRECHO DENOMINADO 
ANTERIORMENTE COMO RUA 3 DE OUTUBRO) 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (m²) 

VALOR VENAL  
DO TERRENO-

R$ 

VALOR  
DO M² - 

R$ 
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1 Rua Antonio Selvino Rodrigues da Silva, s/n, 
lado ímpar 373.795,33 6.371.948,80 17,05 

2 Rua Antonio Selvino Rodrigues da Silva, n.º 606 217,56 25.182,29 115,75 

3 Rua Pedro Kreling, n.º 28, esq. Com a Rua 
Antonio Selvino Rodrigues da Silva 1.027,27 66.586,90 64,82 

4 
Rua Arnoldo Wollmeister, lado par, esq. Com a 
Rua Antonio Selvino Rodrigues da Silva, s/n, 
lado par 

1.746,37 151.605,30 86,81 

RUA ALFREDO WELZEL 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (m²) 

VALOR VENAL  
DO TERRENO-

R$ 

VALOR  
DO M² - 

R$ 

5 Rua Aloysio Muller, s/n, lado par, esquina com a 
Rua Alfredo Welzel, lado par 1.786,67 206.804,75 115,75 

6 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par, esq. Com a 
Rua Arlindo Ciprandi, lado ímpar 350,92 76.159,74 217,03 

7 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par, esq. Com a 
Rua Arlindo Ciprandi, lado par 361,00 78.347,39 217,03 

8 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par 390,00 76.946,57 197,30 
9 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par 390,00 76.946,57 197,30 

10 Rua Alfredo Welzel, n.º 264 390,00 76.946,57 197,30 

11 Rua Alfredo Welzel, n.º 278 390,00 76.946,57 197,30 

12 Rua Alfredo Welzel, n.º 290 390,00 76.946,57 197,30 
13 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par 390,00 76.946,57 197,30 
14 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par 390,00 76.946,57 197,30 
15 Rua Alfredo Welzel, n.º 330 390,00 76.946,57 197,30 
16 Rua Alfredo Welzel, n.º 342 390,00 76.946,57 197,30 
17 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par 390,00 76.946,57 197,30 

18 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par 390,00 84.641,23 217,03 

19 Rua Alfredo Welzel, n.º 400 554,17 109.337,13 197,30 

20 Rua Alfredo Welzel, n.º 416 771,36 129.360,21 167,70 

21 Rua Alfredo Welzel, n.º 430 771,22 129.336,73 167,70 

22 Rua Alfredo Welzel, n.º 444 771,63 129.405,49 167,70 
23 Rua Alfredo Welzel, s/n, lado par 488,80 96.439,70 197,30 

24 Rua General Osório, s/n, lado ímpar, esq. Com a 
Rua Alfredo Welzel, lado par 1.203,58 313.453,98 260,43 
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25 Rua General Osório, s/n, lado ímpar, esq. Com a 
Rua Alfredo Welzel, lado ímpar 20.063,83 760.046,13 37,88 

RUA NORMÉLIA BRAATZ BAMMESBERG 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (m²) 

VALOR VENAL  
DO TERRENO-

R$ 

VALOR  
DO M² - 

R$ 

26 Rua General Osório, n.º 3162, esq. Com a Rua 
Normélia Braatz Bammesberger, lado ímpar 156,23 40.687,71 260,43 

27 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 43 152,87 25.636,92 167,70 

28 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado 
ímpar 305,75 54.291,73 177,57 

29 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado par 175,50 29.432,07 167,70 

30 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado par, 
encravado 130,00 12.567,94 96,68 

31 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado par, 
encravado 130,65 14.435,18 110,49 

32 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 65 148,02 27.743,97 187,43 

33 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado 
ímpar 152,05 29.999,30 197,30 

34 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado par 152,10 24.007,33 157,84 

35 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado par, 
encravado 125,45 12.128,07 96,68 

36 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 70B , 
encravado 125,43 12.126,13 96,68 

37 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 77 145,54 28.714,88 197,30 
38 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 83 156,00 30.778,63 197,30 

39 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado par 369,80 72.961,13 197,30 

40 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 89 153,61 30.307,08 197,30 
41 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado par 336,62 66.414,76 197,30 
42 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 97 158,09 31.190,98 197,30 
43 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 107 343,55 67.782,04 197,30 
44 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 119 186,27 31.238,24 167,70 

45 Rua Normélia Braatz Bammesberg, n.º 125, 
encravado 159,22 16.822,16 105,65 

46 Rua Normélia Braatz Bammesberg, s/n, lado 
ímpar 372,43 73.480,03 197,30 

RUA GENERAL OSÓRIO 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (m²) 

VALOR VENAL  
DO TERRENO-

R$ 

VALOR  
DO M² - 

R$ 
47 Rua General Osório, n.º 3808 365,14 86.450,11 236,76 
48 Rua General Osório, n.º 3824 310,40 73.489,93 236,76 
49 Rua General Osório, n.º 3852 256,94 66.916,09 260,43 
50 Rua General Osório, s/n, lado ímpar 1.782,96 93.806,94 52,61 
51 Rua General Osório, s/n, lado ímpar 97.606,29 985.989,82 10,10 
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52 Rua General Osório, n.º 3866 443,68 105.045,14 236,76 

53 Rua General Osório, n.º 3886 578,05 136.858,42 236,76 

54 Rua General Osório, n.º 3890 304,70 71.991,25 236,27 

55 Rua General Osório, n.º 3898, encravado 235,91 37.142,76 157,44 

56 Rua General Osório, n.º 3900, encravado 222,38 31.327,00 140,87 

57 Rua General Osório, n.º 3908 273,02 61.407,90 224,92 

58 Rua General Osório, n.º 3932 323,83 69.002,64 213,08 

59 Rua General Osório, n.º 3950 324,09 76.731,16 236,76 

60 Rua General Osório, n.º 3960 323,60 76.615,15 236,76 

61 Rua General Osório, s/n, lado par 168,00 31.820,38 189,41 

62 Rua General Osório, s/n, lado par 3.181,37 361.544,32 113,64 

63 Rua General Osório, s/n, lado par 339,74 79.632,07 234,39 
64 Rua General Osório, s/n, lado par 306,83 55.573,20 181,12 
65 Rua General Osório, s/n, lado par 324,02 75.947,44 234,39 
66 Rua General Osório, s/n, lado par 434,67 101.882,83 234,39 
67 Rua General Osório, s/n, lado par 558,51 113.058,49 202,43 

    
    Ibirubá-RS, 20 de junho de 2017. 

 
 
 
                                      Abel Grave, 
                                                     Prefeito. 
 
 
Registre-se. Publique-se. 
 
 
Valdir Olavo Lagemann, 
Secretário da Administração e Planejamento. 


