
 

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET CHAMAMENTO 

PUBLICO Nº 006/2019 
 
 

 
 
 
 

Razão Social: 

CNPJ N.º 
Endereço: 
E-mail: 
Cidade: Estado: 
Telefone: Fax: 
Pessoa para contato: 

Recebemos, através de solicitação no email: licitacoespmsi@yahoo.com.br nesta data, cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local:  ,  , de  de 20..... 
 
  

Assinatura 

 
 
 

 

Senhor Licitante, 

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu e essa 
empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à 
Divisão de Licitações e Compras por meio do Fax (046) 3246-1166 ou e-mail: 

licitacoespmsi@yahoo.com.br. 

 
A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitações e Compras da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais. 

 

Saudade do Iguaçu, 07 de novembro de 2019. 

mailto:licitacoespmsi@yahoo.com.br
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2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

3. DO VALOR DOS SERVIÇOS 

4. DO ACESSO 

 
 

1. DO PROCESSO 
 

1.1 O MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU - PR, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 95.585.477/0001-92 com sede na Rua Frei 
Vito Berscheid nº 708, Centro, nesta cidade, doravante denominado simplesmente 

de Município, com fundamento no caput da Lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e demais normas que regem a matéria, torna público aos 
interessados que está procedendo o CHAMAMENTO PÚBLICO nº 006/2019 – 

tem por objeto o chamamento público para o credenciamento de pessoas 

jurídicas registradas no CRECI, CREA e/ou CAU, doravante denominadas 
simplesmente INTERESSADAS, para realização de Pareceres Técnicos de 
Avaliação Mercadológica - PTAM, nos termos das condições estabelecidas no 

presente instrumento de chamamento. 

 

 
2.1 A seleção está sendo proposta no âmbito do Estado Paraná, para o chamamento 

público para Credenciamento de pessoas jurídicas registradas junto ao CRECI, CREA e/ou 
CAU, que possua profissional habilitado no ramo de engenharia civil e arquitetura, com 
especialização para confeccionar avaliação imobiliária ou corretor de imóveis para 

elaborar parecer técnico de avaliação mercadológica, sempre que houver interesse 
previamente manifestado pelo Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná. 

 
2.2. Poderão participar da Seleção, pessoas jurídicas registradas no CRECI - Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis, CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 
Paraná e/ou CAU- Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

 

 
 

3.1 O valor máximo estimado para o serviço de elaboração de parecer técnico de 
avaliação mercadológica – PTAM será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

conforme item 7 da Tabela I da Tabela  de Honorários do
 SINDIMÓVEIS – PR 
(http://www.sindimoveis.org.br/conteudo.php?id=117).  

 
3.2. A forma da prestação dos serviços será executada de forma sequencial conforme 

classificação das empresas credenciadas através do sorteio. Onde a prestação dos 
serviços seguirá uma sequência rotativa, onde após a primeira colocada na classificação 
realizar o serviço, passa para segunda empresa classificada, assim sucessivamente 
conforme demanda da Administração Municipal. Devendo haver um sorteio para os 
Laudos de locação e outro para as Avaliações, e assim não ocorrer de a empresa sempre 
ficar realizando apenas um tipo de serviço. 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019 
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5. DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM CONTER NOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL: 

6. DA INSCRIÇÃO 

4.1 O acesso ao credenciamento é livre para todas as pessoas jurídicas, 
doravante denominadas simplesmente INTERESSADAS, aptas para elaboração de 
Laudos de Avaliação de Imóveis, a partir da data de 08/11/2019 até 25/11/2019 às 

09:00h. 

 
4.2 Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos, Setor de 

Licitação do Município de Saudade do Iguaçu sito à Rua Frei Vito Berscheid nº 708, 
Centro, Saudade do Iguaçu Estado do Paraná Fone/Fax: (46) 3246 1166, das 08h às 
12h00min e das 13h às 17h00min. E- mail:licitacoespmsi@yahoo.com.br ou

 pelo site 

http://saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.php, no item Chamamento Público. 

 

 

a) Relatório de pelo menos 03 (três) transações imobiliárias similares e ou propostas 
a venda no mercado, identificando o imóvel e seu proprietário   e valor comercializado 

ou a ser comercializado. 

b) Pelo menos 02 (duas) fotos impressas em impressora colorida do imóvel a ser avaliado 

(sempre na foto deverá haver pontos de referência); 

c) Pelo menos 02 (duas) fotos impressas em impressora colorida imóveis amostras 

(sempre na foto deverá haver pontos de referência); 
d) Xerox da matricula do imóvel atualizada; 

e) Devendo ser fornecido a Administração, 2 cópias dos laudos por meio físico, e o 

arquivo em formato .DWG. 

 

 
 

6.1. As pessoas jurídicas interessadas deverão se inscrever apresentando os documentos 
elencados no presente edital, em via original ou por qualquer processo de cópia, devendo 
neste último caso, serem autenticadas por tabelião ou apresentadas com os respectivos 
originais para autenticação por servidor do Município de Saudade do Iguaçu no 
Departamento de Licitações. Os interessados deverão entregar os envelopes no Setor de 

Protocolo do Município de Saudade do Iguaçu, recebendo um comprovante de protocolo dos 

documentos. 

 
6.2 A inscrição será efetuada no período de 07/11/2019 até 25/11/2019 às 

09:00h. 

 
6.2.1. Ficando marcada a Sessão Pública de abertura e analise para a data de 

25/11/2019, as 09h, na Sala de Licitações do Município de Saudade do Iguaçu. 

 
6.3. As inscrições serão realizadas na seguinte forma: 

6.3.1 O candidato deverá preencher a Modelo de Proposta (Anexo I), juntando à 

mesma os documentos exigidos, e entregar àquela no local da inscrição até a data 
estipulada no item 6.2. 

6.3.2 A inscrição do candidato implicará no seu conhecimento e na tácita aceitação 

das normas e condições legais e as estabelecidas neste Edital e em seus anexos, dos 
quais não poderá alegar desconhecimento. 
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7. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO. 

6.3.3. Será realizado sorteio entre os INSTERESSADOS inscritos devidamente 
habilitados, ao termino da análise das documentações para a classificação final. 

6.3.4. O resultado do sorteio com classificação final será publicada no Diário Oficial do  
Município  “Dioems”  e  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do  Município S a u d a d e d o

 I g u a ç u . h t t p : / / w w w . d i o e m s . c o m . b r / ? u f = P R & c i d = 3 9  

6.4. As informações prestadas no Modelo de Proposta (Anexo I) serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo o Município de Saudade do Iguaçu do direito 
de excluí-lo do processo seletivo se o preenchimento for feito com dados incorretos, 
emendados, rasurados bem como, se constatado posteriormente, serem inverídicas as 

informações ou os documentos. 

 

 
7.1. Poderão participar do Chamamento Público: 

7.1.1. Poderão participar as empresas registradas no CRECI, Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis, CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná e/ou CAU - 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

7.1.2. Pessoas jurídicas que estiverem habilitadas na forma disposta no presente Edital; 
7.2.1 Não poderão participar do Chamamento Público: 

7.2.2 INTERESSADAS que, por qualquer motivo, tenham débito (s) com as Fazendas Federal, 
Estadual, Municipal e débitos trabalhistas, bem como com o FGTS ou cujas propriedades 

apresentem quaisquer ônus. 

7.2.3 A apresentação de proposta, pela INTERESSADA, implica a aceitação de todas as 

condições estabelecidas neste Edital de Chamamento Público, não podendo ser alegado 
o desconhecimento sob qualquer hipótese. 

7.2.4 Pessoa jurídica direta ou indiretamente ligadas aos membros da Comissão 
Julgadora, nas condições de cônjuge, parentes até o terceiro grau, inclusive os afins e os 

dependentes; 

7.2.5 Servidores ou dirigentes da Prefeitura do Município de S a u d a d e d o I g u a ç u; 

 

 8. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO:   
 

8.1. A comprovação da habilitação jurídica da empresa 

participante se fará por: 

8.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por 

ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 

8.1.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF). 

8.1.3. Carteira de Identidade e CPF do titular quando se tratar de empresa individual e 

dos sócios quando se tratar de sociedade. 
8.1.4. Alvará de localização fornecido pelo Município da sede da proponente. 

8.2. A comprovação da regularidade fiscal da empresa participante se fará por: 
8.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente 

na forma da lei; 

8.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, 

http://www.dioems.com.br/?uf=PR&amp;cid=39


 

do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

8.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação 

de Certidão Negativa de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 

8.2.4. Prova de Regularidade ou Certidão, expedida pela Caixa Econômica Federal, com a 
finalidade de comprovar a inexistência de débitos junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS; 

8.2.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 

8.2.6. Certidão negativa de falências ou recuperação judicial, expedida pelo Distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com validade máxima de 60 dias corridos. 
8.2.7. A comprovação da formação e experiência dos profissionais a serem habilitados 
também poderá ser feita por intermédio de acervo técnico do CRECI, ou CREA ou CAU. 

8.2.8. Comprovante de Inscrição no Cadastro nacional de Avaliadores Imobiliários – CNAI. 

8.3. Outras Documentações, que deverão ser colocadas dentro do envelope 
documentos de habilitação: 

a) Para cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da CF, o licitante deverá 

apresentar declaração assinada por seu representante legal de que não outorga trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, conforme modelo constante no Anexo V deste edital. 

b) Modelo de proposta de aceitação do preço (anexo I), de acordo com os preços fixados 
na tabela de honorários constantes do anexo VI deste edital. 

c) Modelo de Credenciamento conforme Anexo II. 

d) O licitante deverá apresentar declaração, em papel timbrado e subscrita pelo seu 
representante legal, assegurando idoneidade e a inexistência de impedimento legal para 

licitar e contratar com a Administração, conforme modelo Anexo III deste edital. 

e) Modelo de declaração do Porte da empresa conforme anexo IV deste edital. 

f) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove que a proponente forneceu compatíveis com o objeto do presente 
Credenciamento.  

8.4.1. Todos os documentos exigidos neste edital deverão estar em vigor e os que não 
expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 60 

(sessenta) dias. 
8.5. Lei Microempresa e empresas de pequeno porte: 
8.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
8.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 

 
 9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PARA CONVOCAÇÃO  

 
9.1 Habilitação técnica. 
9.2 Sorteio.  

9.3 Será realizado sorteio entre os candidatos inscritos devidamente habilitados, ao 
termino da Sessão Pública, no dia 25 de novembro de 2019 para a classificação final. 



 

11. DAS REUNIÕES E DO CREDENCIAMENTO 

9.4 O resultado do sorteio com classificação final será publicado no Diário Oficial do 
Município “Dioems”, Diário Oficial Eletrônico do Município de Saudade do Iguaçu, e 
Diário do Sudoeste. 

9.5 Os Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica, deverão ser executados em até 

10 (dez) dias após o recebimento da ordem/autorização/solicitação da Secretaria para os 
serviços relativos a locação de imóveis. 
9.6 Os Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica, deverão ser executados em até 
30 (trinta) dias após o recebimento da ordem/autorização/solicitação da Secretaria para 
os serviços relativos a avaliação de imóveis. 

 

 

 10. DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  
 

10.1. O Município de Saudade do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de 
Planejamento realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por 
meio de auditorias, comunicações escritas, visitas e outras atividades correlatas. 

10.2. O presente contrato será fiscalizado pelo servidor SIDNEI LUIZ DERLAN, CPF nº 

475.480.881-91 o qual procedera ao registro das ocorrências e adotara as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no 
contrato. Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que 
incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sanções Administrativas 

para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos. 
 

 
11.1. A(s) reunião(ões) realizada(s) pela Comissão Permanente de Licitação poderá(ão) 
ser assistida(s) por qualquer pessoa,  porém  só terão  direito de usar a palavra, rubricar 

documentos, assinar a ata, consignar registros, além dos membros da Comissão, AS 

INTERESSADAS ou representantes devidamente credenciados. Com a finalidade de 

manter a organização das reuniões, a Comissão Permanente de Licitação poderá limitar 
o número de presentes. 

11.2. As INTERESSADAS poderão se fazer representar por procurador na forma de 

procuração lavrada por instrumento público com poderes específicos para participar do 
certame e realizar a doação do imóvel. 

 

 12. PAGAMENTO  
 

12.1. Os pedidos de pagamento deverão ser devidamente instruídos com a seguinte 
documentação, sem os quais não serão atendidos: 

12.1.1. Atestado de Recebimento e Aprovação ou através de assinatura junto ao 
pedido de pagamento, emitido pela unidade requisitante; 

12.1.2. Nota Fiscal referente à prestação de serviço efetuado, com a Assinatura da 
Secretaria Solicitante. 

12.1.3. Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira ou previdenciária, sem que isso gere direito à 
alteração de preços ou à compensação financeira por atraso de pagamento. 

12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a execução do 

serviço, e apresentação da nota fiscal, acompanhada da respectiva ordem de serviço. 

 



 

12.3. O pagamento se dará por depósito bancário, devendo para isto a empresa 
CONTRATADA por à nota fiscal o número da conta corrente, da agência e do banco. 

 
12.4. O pagamento somente será efetuado após a comprovação pela empresa 

Contratada de que se encontra em situação de regularidade com as suas obrigações para 
com o Sistema de Seguridade Social, mediante apresentação de originais ou cópias 

autenticadas das Certidões Negativas de Débitos de Regularidade do FGTS, assim bem 
como com as suas obrigações para com a Fazenda Municipal, Estadual, Federal e Débitos 
Trabalhistas, mediante Certidões Negativas de Débitos, todas em plena validade. 

 
12.5. A nota fiscal não aprovada será devolvida a CONTRATADA para as necessárias 
correções, apontando-se as causas que motivaram sua rejeição, passando a se calcular o 

prazo definido no subitem 12.2 a partir da data em que a nota for reapresentada. 

 
12.6. No caso de o término do prazo de pagamento ocorrer em dia sem expediente no 

Município de Saudade do Iguaçu, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil 

subsequente. 

 
12.7. O Município de Saudade do Iguaçu poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 
12.8. O pagamento efetuado não isentará o(s) signatário(s) da Ata de Registro de Preços 

das responsabilidades decorrentes da execução. 

 

 13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

13.1 Os laudos de avaliação de imóveis urbanos deverão atender às diretrizes fixadas 

pelas ABNT NBR 14653-1 e NBR 14653-2, bem como subsidiariamente pelas ABNT NBR 

14653-3 e NBR 14653- 4, que disciplinam as “Avaliações de Bens”, com o objetivo de se 
determinar o valor de mercado para desapropriação de bens imóveis urbanos. 

13.1. Os laudos de avaliação de imóveis urbanos deverão ser apresentados na 
modalidade completo, conforme letra b, da NBR 14653-1, devendo conter “... todas as 
informações necessárias e suficientes para ser auto explicáveis”. 

 
13.2. Assim, a apresentação do laudo de avaliação deverá atender, no mínimo, ao 

determinado no item 10.1 da NBR 14653-2, a saber: 

 
13.3. “O laudo de avaliação” completo deve conter no mínimo os seguintes itens: 
a) Identificação do solicitante; 

b) Finalidade do laudo, quando informado pelo solicitante; 
c) Objetivo da avaliação; 

d) Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes - Atender ao disposto em 7.2. da 
ABNT NBR 14653-1; 

e) Identificação e caracterização do imóvel avaliando – Atender ao disposto em 
7.3 da ABNT NBR 14653-1, no que couber; 
f) Diagnóstico do mercado - Relatar conforme 7.7.2 da ABNT NBR 14653-1; 

g) Indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s) - Relatar conforme seção 8 

da ABNT NBR 14653-1; 

h) Especificação da avaliação - Indicar a especificação atingida, com relação aos graus 

de fundamentação e precisão, conforme seção 9 da ABNT NBR 14653-2; 



 

14. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DO RESULTADO 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

i) Tratamento dos dados e identificação do resultado - Explicitar os cálculos 
efetuados, o campo de arbítrio, se for o caso, e justificativas para o resultado adotado. 
No caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, deve ser 

apresentado o gráfico de preços observados versus valores estimados pelo modelo, 

conforme 8.2.1.4.1 da ABNT NBR 14653- 2; 
j) Resultado da avaliação e sua data de referência; 

k) Qualificação legal completa e assinatura do(s) profissional(is) responsável(is) pela 
avaliação”, inclusive ART. 

l) Fornecer o PTAM em duas vias impressas e devidamente assinadas juntamente com o 
arquivo em no formato .DWG 

13.2 Além dos itens elencados acima, o laudo de avaliação de imóvel urbano deverá vir 

acompanhado da “documentação dominial (certidão de inteiro teor ou narrativa e 
certidão vintenária), fotografias coloridas do imóvel avaliando, plantas, identificação dos 
dados de mercado, memória de cálculo ou relatórios originais dos programas 
computacionais”, se utilizado. 

13.4. A metodologia a ser utilizada para a identificação do valor de mercado, sempre 

que possível, deverá ser o método comparativo direto de dados de mercado, conforme 
definido no item 8.3.1 da NBR 14653-1 e detalhado no item 8.2.1 da NRB 14653-2. Na 
impossibilidade de utilização do referido método ou na necessidade da adoção de 

métodos conjugados, deverá o engenheiro ou arquiteto de avaliações buscar, justificada 
e preliminarmente, aprovação pela Comissão nomeada pelo Município de Saudade do 

Iguaçu. 

 
13.5. Buscar junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e juntar ao laudo de avaliação 

as informações sobre o imóvel e sobre a respectiva propriedade (certidão de inteiro teor 

ou narrativa e certidão vintenária); 
 
13.6. Despensas e custos relativos a documentações necessárias a execução dos serviços 

(exceto matricula de imóveis) será por total e exclusiva responsabilidade da Contratada.  

 

 
14.1 O presente Edital e o resultado do presente certame serão divulgados no    site da 

Município de Saudade do Iguaçu, publicados no Diário Oficial do Município de Saudade 
do Iguaçu. 

14.2. Os demais comunicados e/ou contatos da Comissão serão efetuados por escrito 

diretamente ao representante indicado pela INTERESSADA na proposta, e suprirão, para 
todos os efeitos, o dever de comunicação por parte da Administração e anexados ao 
processo. 

 

 
15.1. Aos credenciados é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art. 109 da 
Lei nº. 8666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos; 
15.2 O recurso limitar-se-á a questões de habilitação, considerando, exclusivamente, 
a documentação apresentada no ato do credenciamento, não sendo considerado 
documento anexado em fase de recurso; 
15.3 O recurso deverá ser protocolado junto ao SETOR DE LICITAÇÃO, na sede do 

Município de Saudade do Iguaçu, junto à Comissão de Licitação, ficando estabelecido 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis para reconsiderá-lo ou encaminhá-lo para análise do 



 

16. DAS PENALIDADES 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19. CASOS OMISSOS 

Gestor que terá igual prazo para análise e decisão; 

15.4 Somente o responsável legal do interessado poderá interpor recurso; 

14.4.1 Não serão aceitos recursos por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos 
padrões e prazos estabelecidos neste Edital. 

15.5 Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não 
protelatórios; 

15.6 Não serão admitidos mais de um recurso do interessado versando sobre o 
mesmo motivo de contestação; 

 

 
16.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento 
em desacordo com o pactuado acarretará à CREDENCIADA as penalidades previstas no 

art. 87 da lei 8.666/93 e alterações, conforme a gravidade da infração e 
independentemente da incidência de multa e sem prejuízo do descredenciamento. 

 

 
17.1 Os candidatos serão informados sobre o resultado de SELEÇÃO através de listagens 
afixadas no Diário Oficial do Município de Saudade do Iguaçu e pelo site municipal 
http://saudadedoiguacu.pr.gov.br/ 

17.2 O Município de Saudade do Iguaçu não se responsabiliza por eventuais pagamentos 

de intermediação e/ou corretagem. 

 

 
18.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes da interpretação do Edital, deverão ser solicitadas ao Município de Saudade 

do Iguaçu, no setor de Licitações, pelos e-mails licitacoespmsi@yahoo.com.br ou pelo 
telefone (46) 3246-1166. 

18.2 A participação no presente processo de credenciamento implica na aceitação 
integral e irretratável de todas as condições exigidas neste edital e nos documentos que 

dele fazem parte, bem como na observância dos  preceitos  legais e regulamentares em 
vigor. 

18.3 O presente processo de chamamento público poderá ser revogado por razões de 

interesse público, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, 
pertinentes e suficientes para justificar sua revogação. 

18.4 Fazem parte integrante deste Edital: 
 

Anexo I - MODELO DE PROPOSTA Anexo II - MODELO CREDENCIAMENTO 
Anexo III - MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
Anexo IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. 

Anexo V - MODELO DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Anexo VI – Tabela de Honorários SINDIMÓVEIS – PARANA. 

 

 

http://saudadedoiguacu.pr.gov.br/
mailto:compras@guaira.pr.gov.br


 

20. DO FORO 

19.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93 e dos princípios gerais 

de direito. 

 
 

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Chopinzinho - Paraná, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas da execução deste instrumento.  

 
Saudade do Iguaçu, 07 de novembro de 2019. 

 
 
 

MAURO CESAR CENCI 

Prefeito Municipal 



 

ANEXO I –  

MODELO DE PROPOSTA CHAMAMENTO 
PUBLICO 004/2019 

 
Objeto: Chamamento público para o credenciamento de pessoas jurídicas registradas 
no CRECI, CREA e/ou CAU, doravante denominadas simplesmente INTERESSADAS, 
para realização de Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica – PTAM, conforme 
segue: 

 

Item Qdte Descrição UNID. V. Unit R$ V. Total R$ 

1 1 
Execução de Parecer Técnico de 
Avaliação Mercadologia - PTAM 

Laudos 
Conforme 
tabela de 

honorários 
100.000,00 

 

• Os Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica deverão ser executados em até 10 

(dez) dias após o recebimento da ordem/autorização/solicitação da Secretaria para os 

serviços relativos à locação de imóveis. 

• Os Pareceres Técnicos de Avaliação Mercadológica deverão ser executados em até 30 
(trinta) dias após o recebimento da ordem/autorização/solicitação da Secretaria para os 

serviços relativos à avaliação de imóveis. 
 
DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM CONTER NOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL 

a) Relatório de pelo menos 03 (três) transações imobiliárias similares e ou 

propostas a venda no mercado, identificando o imóvel e seu proprietário e valor 

comercializado ou a ser comercializado. 
b) Pelo menos 02 (duas) fotos impressas em impressora colorida do imóvel a  ser 

avaliado (sempre na foto deverá haver pontos de referência); 

c) Pelo menos 02 (duas) fotos impressas em impressora colorida imóveis amostras 

(sempre na foto deverá haver pontos de referência); 
d) Xerox da matricula do imóvel atualizada; 
e) 2 (duas) vias impressas dos laudos e arquivo no formato .DWG 

 

Local e data 

 
 

(carimbo, nome, CPF/RG n° e assinatura do responsável legal) 
Observação: Ao redigir o presente Documento, o Proponente deverá utilizar 
formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas - CNPJ. 



 

 

ANEXO II  

 
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Ao Município de Saudade do Iguaçu - PR 

Comissão Permanente de Licitações Ref.: Chamamento Público nº 004/2019 
 
 
 
 

A INTERESSADA ..............................................................estabelecida 
.......................................................... inscrita no CNPJ 

nº................................................através do presente, credenciamos o Sr 

...................................................., portador da cédula de identidade 

nº......................................de do CPF nº,............................................. a participar da 

licitação instaurada pelo Município de Saudade do Iguaçu - Paraná, Chamamento Público 

n.º 004/2019, na qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe plenos poderes para 
pronunciar-se em nome da INTERESSADA, bem como formular propostas, lances e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 
  , em  de  de 2019. 

 
 
 

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal com firma reconhecida) 



 

 

ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – MODELO 
 

Ao 

Município de Saudade do Iguaçu / Paraná Comissão de Licitações 
 
 

Referente: Edital de Chamamento Público nº 004/2019 
 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do  procedimento de 
licitação, sob a modalidade Chamamento Público, sob n° 004/2019, instaurado pelo 

Município de saudade do Iguaçu - Paraná, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da 
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e 
eventual contratação, e que estamos cientes da  obrigatoriedade de  declarar  

ocorrências  posteriores,  bem  como, que nossa empresa não possui menores de 
dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o 

trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

  , em  de  de 2019. 
 
 

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal com firma reconhecida) 



 

 

 

ANEXO IV  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) declaro (amos) para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de 

 nº, que estou (amos) sob o regime de 

ME/EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de  dezembro de 
2006. 

 
 
 
 

Local e data 

Nome e Assinatura do Representante Legal 



 

 

ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no 
artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em 
papel timbrado do licitante, com assinatura de seu representante legal. Em caso de 
necessidade, deve ser feita a ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o 

caso, esta ressalva não deve constar da declaração. 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 
Referência: 

 
Município de Saudade do Iguaçu – Paraná. 

Chamamento Público nº 004/2019 

 

  , inscrita no CNPJ/MF nº  , por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr(a)  , portador(a) do documento de identidade 

RG nº    , emitido pela SSP/   , e do CPF nº   , DECLARA, sob as penas 
da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito  anos em  trabalho noturno,  perigoso ou insalubre e que não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de 
aprendiz. 

 

Local,     de  de 2019. 
 
 
 
 

 
Nome do Representante Legal Função 



 

 

ANEXO VI Tabela 
De honorários 

 



 

 

 


