
 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO- MODALIDADE 
CONCORRENCIA PUBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 
IMÓVEL NA CIDADE DE SÃO PAULO N.°01/2015. 
 
 
 
Conselho Regional de Biomedicina –CRBM 1ª REGIÃO - CPMJ/MF.: 
62.021.837/0001-74– Autarquia Federal (Lei nº 6.684/79, modificada pela 
Lei nº 7.017/82, ambas Regulamentadas pelo Decreto nº 88.439, de 28 de 
junho de 1983) - , pessoa jurídica de direito público, com sede na cidade 
de São Paulo-SP, sito na Av. Lacerda Franco nº1073 – Cambuci. CEP: 
01536-000, neste ato representado pelo seu Presidente, Dácio Eduardo 

Leandro Campos (RG: 4687376-4 SSP/SP e CPF: 744.728.448-34,na 
forma das disposições contidas no Artigo 24, Inciso X, da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, torna público o presente Edital, que tem por 
finalidade a consulta de imóveis disponíveis para  aquisição desta 
Autarquia, que irá analisar a possível compra conforme interesse da 
Administração Pública. O imóvel será destinado à instalação da nova 
Sede do CRBM 1ª, no Estado de São Paulo cuja atividade é a prestação 
de serviços públicos de fiscalização do exercício profissional da 
Biomedicina, tudo conforme condições e especificações a seguir 
discriminadas e seus anexos, os quais fazem parte integrante do presente 
edital : 
 
A ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS deverá ser feita 
mediante protocolo até o dia 01 de Abril, às 16:h00min, ou carta registrada 
no Setor de Licitações do CRBM 1ª, sito à Avenida Lacerda Franco, n.º 
1073 -CEP: 01536-000- Cambuci. 
 
Constituem Anexos do presente edital: 
 
ANEXO I  
Memorial Descritivo: Requisitos Mínimos do Imóvel 
 
ANEXO II  
Modelo de Carta de Credenciamento 
 
ANEXO III 
Modelo de Carta Proposta 
 
ANEXO IV 
Minuta de escritura 
 
         O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico do Conselho 
Regional, (www.crbm1.gov.br), pode ser requerido também através do e-

http://www.crbm1.gov.br/


 

 

mail (departamento.juridico@crbm1.gov.br), via telefone, ou na sede da 
Autarquia, sito na Avenida Lacerda Franco, n.º 1.073 – Cambuci – CEP: 
01536-000. 
 
A obtenção do Edital por meio eletrônico não implica qualquer tipo de 
pagamento. 

 
 
1. DO OBJETO 
1.1- A presente licitação tem por objeto a CONSULTA DE IMÓVEIS 
DISPONÍVEIS PARA AQUISIÇÃO, imóvel este que será destinado à 
instalação da nova sede do CRBM 1ª, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, parte integrante deste independente de transcrição, e 
demais condições aqui estabelecidas. 
 
2. DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 
2.1- Informações sobre o edital estão à disposição dos interessados na 
Sede Administrativa, sito à Av. Lacerda Franco 1073 – Cambuci, CEP: 
01536-000 das 09:00 às 17h00 de segunda à sexta-feira. 
 
3.DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1- O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a 
Comissão Permanente de Licitação por um representante que, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
Chamamento Público, conforme modelo Anexo II ou instrumento público 
de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida que venha 
a responder por seu representado, e identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento equivalente, com foto; 
 
3.2- A não apresentação, incorreção do documento de credenciamento ou 
ausência do representante, não importará na desclassificação da proposta 
comercial, porém, o representante não credenciado estará impedido de se 
manifestar durante a abertura dos envelopes; 
 
3.3- Nenhum interessado poderá representar mais de um imóvel; 
 
3.4- Aberta à sessão pública, os documentos para credenciamento do 
representante legal, ou de sua substituição poderão ser apresentados aos 
membros da Comissão Permanente de Licitação a qualquer momento, 
desde que antes da abertura dos envelopes.  
 
4. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  
4.1- Até o dia, hora e no local indicados no preâmbulo deste Edital, os 
membros da Comissão Permanente de Licitação receberão os envelopes 
de Propostas, devidamente lacrados, contendo os documentos elencados 
no Item 5 deste Edital.  
 



 

 

Os envelopes deverão conter, na parte externa, os seguintes dizeres: 
CRBM 1ª edital de chamamento 

 
 
PROPOSTA DE  
IMÓVEL PARA VENDA 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 01/2015 
DATA e HORA da ABERTURA 
01 de Abril de 2015 às 16:00hs 
RAZÃO SOCIAL OU NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMOVEL  
 
4.2- Serão lavradas Atas circunstanciadas das sessões de abertura e de 
julgamento das propostas, nas quais deverão ser registradas, também as 
eventuais anotações solicitadas pelos representantes, bem como demais 
ocorrências que interessarem ao julgamento das propostas, e que serão 
assinadas pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e 
demais presentes. 
 
4.3- Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes após o prazo 
determinado neste Edital. 
 
5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
5.1- O envelope, devidamente lacrado, deverá conter a proposta comercial 
que deverá ser apresentada em papel timbrado em 01 (uma) via original, 
datilografada ou digitada, legível, redigida em linguagem clara, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada na última página e 
rubricada nas demais, inclusive nos Anexos, e conter os seguintes dados: 
 
5.1.1- O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data fixada para entrega da proposta. 
 
5.1.2- Caso o prazo de validade da Carta Proposta estabelecido no item 
5.1.1 não esteja expressamente indicado, o mesmo será considerado 
como aceito para efeito de julgamento.  
 
5.1.3- Em hipótese alguma poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação ao valor, prazo de validade ou qualquer 
condição que importe modificação de seus termos originais, ressalvadas 
apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações 
estas que serão avaliadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
. 
5.1.3.1- A falta de data ou assinatura na proposta poderá ser suprida pelo  
representante legal presente à sessão pública de abertura dos envelopes 



 

 

de proposta, com poderes para este fim.  
 
5.2- Deverá, preferencialmente, ser utilizado o modelo de Proposta de 
Preços. 
 
Anexo III 
 
5.3- Deverá constar, obrigatoriamente, os dados do (s)Proprietário (s) do 
Imóvel (Pessoa Física ou Jurídica), CPF/CNPJ, assinatura e nome legível 
do representante legal responsável pela proposta; 
 
5.4- No envelope também deverá estar: 
 
5.4.1- Descrição completa do imóvel, da localização, da área física, das 
instalações existentes e, preferencialmente, apresentar fotos do imóvel, 
atendendo as exigências mínimas descritas neste Edital (Anexo I) e valor 
de venda; 
 
5.4.2- Título de Propriedade do Imóvel; 
 
5.4.3 -Documentos do(s) proprietário(s), Carteira de Identidade e CPF se 
Pessoa Física, ou Contrato Social e última alteração, juntamente com os 
documentos dos sócios dirigentes, se Pessoa Jurídica; 
 
5.4.4-Escritura de Compra e Venda devidamente registrada; 
 
5.4.5-Certidão Negativa de ônus real que possa pesar sob o imóvel; 
 
5.4.6- Certidão de Quitação do IPTU/Taxas Imobiliárias; 
 
5.4.7- Certidão Negativa de Débito –CND –De Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros INSS fornecida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
 
5.4.8- Certificado de Regularidade de Situação –CRS, relativo ao FGTS, 
emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 
5.4.9- Certidão Negativa de Débito CND – De Débitos Relativos A Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União; 
 
5.4.10- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal; 
 
5.4.11- CNDT –Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –Emitida pelo 
Poder Judiciário – Justiça do Trabalho; 
 
5.4.12- Cópia do Contrato entre o(s) Proprietário(s) e a Imobiliária, quando 
for o caso; 



 

 

 
5.5- O preço deverá estar em moeda nacional, limitada a 02 (duas) casas 
após a vírgula; 
 
5.6- Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, 
ocorrendo discordância entre o preço unitário e total, prevalecerá o 
primeiro, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão 
considerados estes últimos. 
 
Obs.: Os documentos referidos no Item 5 deverão ser apresentados em 01 
via, no  original ou fotocópia devidamente autenticadas ou conferidos com 
o original pelos membros da Comissão Permanente de Licitação do 
CRBM-1ª. 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1- O presente Edital não implica em obrigatoriedade de aquisição do 
imóvel ou de aceite de quaisquer das propostas apresentadas. 
 
6.2- A classificação e seleção da melhor proposta dentre as pré-
qualificadas levará em consideração, em especial, dentre critérios de 
conveniência e finalidade do imóvel pretendido pela Administração, a sua 
localização, condições de acessibilidades, características do imóvel, 
segurança, idade e estado de conservação e o valor pretendido, além de 
avaliações e laudos imobiliários. 
 
6.3- reserva-se o direito de visitar os imóveis ofertados, que deverão estar 
à disposição para estas visitas e perícias. 
 
6.4- A escolha do imóvel será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, visando à observância do 
princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração, devendo ser desconsiderado o excesso 
de formalismo sanável, por qualquer forma, que venha a prejudicar o 
interesse público. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1- É facultado ao CRBM, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública (art. 43, parágrafo 3º da Lei 8666/93); 
 
7.2- Se no dia previsto para a abertura deste Chamamento Público, não 
houver expediente, o mesmo será aberto no primeiro dia útil de expediente 



 

 

que se seguir, obedecendo ao horário. 
 
7.3- O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial da União e  
no sítio principal do CRBM 
 
7.4- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, que decidirá com base na legislação vigente. 
 
7.5- As normas que disciplinam este Chamamento Público serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, 
sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
 
8. DOS VALORES E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
 
 
8.1- Nos termos da decisão tomada pela plenária do CRBM1ª o imóvel a 
ser adquirido não poderá ultrapassar o valor de R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais) com entrada de 30% e o restante em seis parcelas fixas 
mensais iguais e sucessivas. 
 
 
 

16 de março de 2015. 
 
 
 

___________________________ 
Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos 

Presidente/CRBM 1ª 
 
 
 

_______________________ 
Dr. Wilson de Almeida Siqueira 

Presidente/Comissão de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXO I 
 
MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1. DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO IMÓVEL 
 
O objeto deste Edital é a consulta de imóveis disponíveis para aquisição 
desta Autarquia, que irá analisar a possível compra conforme interesse da 
Administração Pública. O imóvel será destinado à nova sede do CRBM 1ª, 
cuja atividade é a prestação de serviços públicos de fiscalização do 
exercício profissional da biomedicina, tudo conforme condições e 
especificações mínimas a seguir discriminadas: 
 

a) Edifício comercial, com área mínima construída de 1000 m², 
podendo ser distribuída em pavimentos, com possibilidades de 
ampliação seja lateral ou vertical portaria na entrada do Edifício. 
áreas internas e externas, ambientes e demais dependências em 
perfeitas condições de uso em suas coberturas, calhas, pisos, 
paredes internas, pinturas em geral, esquadrias, vidros, portas, 
fechaduras, instalações e acessórios elétricos (inclusive que 
comporte a demanda do órgão por aparelhos de ar condicionado, 
computadores, impressoras e demais eletroeletrônicos), sanitários, 
entre outros. 

 
b) Garagens para no mínimo 06 (seis) carros Localização de fácil 

acesso a metro ou ônibus nas proximidades do centro da cidade de 
São Paulo e bairros vizinhos podendo ser ampliado para 
denominado centro expandido conforme mapa anexo  
 
 

c) Ter no mínimo 04 (quatro) banheiros, preferencialmente divididos 
entre masculino e feminino. 

 
d) Possuir espaço para no mínimo 01 (uma) copa. 

 
e) Em caso de imóvel prédio em condomínio vertical, devera possuir 

no mínimo 01 (um) elevador, em ótimo estado de conservação e em 
perfeito funcionamento. 

 
f) Estar de acordo com as normas de acessibilidade, possibilitando o 

acesso de pessoas com necessidades especiais às dependências 
do órgão que sejam de circulação pública. 

 
g) Cabeamento voltado para rede de dados (internet) e telefonia fixa, 

instalado e em funcionamento.  



 

 

 
h) Possuir Salas/Ambientes, ou espaço com possibilidades de 

adaptação. 
 
 
 
ANEXO II 
 
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 
NOME/RAZÃO SOCIAL- CNPJ/MF -ENDEREÇO  
 
 
 
 
Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a)____________________,  
portador(a) da Cédula de Identidade n° ___________e CPF 
n°______________ a participar da Sessão de Chamamento Público n.° 
01/2015, instaurado pelo CRBM 1ª na qualidade de representante legal,  
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da 
empresa/proprietário, bem como praticar todos os demais atos inerentes 
ao processo. 
 
 
Local e data: 
___________________________________ 
Assinatura do dirigente da empresa 
/Proprietário 
_______________________________________ 
Nome  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO III 

  

  

Ao Conselho Regional de Biomedicina da primeira Região , proposta que 
faz a empresa/pessoa física ........................................., inscrita no 
CNPJ/CPF nº..........................................., e inscrição estadual/RGl nº 
......................................,estabelecida na ............................., bairro 
..........................., cidade de .............................,Estado de ........., para o 
objeto deste Chamamento Público N.°01/2015, conforme abaixo: 

 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 

VALOR DE VENDA: 

Obs.: Anexar fotos, plantas, descrição do imóvel. 

 

São Paulo, ___ de _______________de 2014. 

___________________________ 

Nome do Representante Legal 
Cargo/Função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ANEXO IV 
             

 

 

ESCRITURA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA, na forma abaixo:  

 

S A I B A M quantos esta virem que aos _______________ dias do mês de......, nesta 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, perante mim, .........Ofício de Notas, onde 

tem sede na .....compareceram partes entre si justas e contratadas, de um lado, como 

Outorgantes Vendedores, doravante designados simplesmente Outorgantes:......, e, 

de outro lado, como Outorgada Compradora, doravante designada simplesmente 

Outorgada: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA – CRBM 1ª REGIÃO, 

Autarquia Federal, na forma da Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, ambas 

Regulamentadas pelo Decreto nº 88.439, de 28/06/1983, pessoa jurídica de direito 

público com sede na cidade de São Paulo – SP, sito na Avenida Lacerda Franco, nº 

1073, Cambuci, CEP: 01.536-000, inscrita no CNPJ sob o número 62.021.837/0001-74, 

neste ato representada por seu Diretor Presidente DÁCIO EDUARDO LEANDRO 

CAMPOS, brasileiro, ___________, ___________, inscrito no CPF sob o número 

744.728.448-34, portador da carteira de identidade número 4687376-4, expedida pela 

SSP/SP, com escritório no endereço acima, ora de passagem por esta cidade.- Os 

presentes reconhecidos como os próprios de acordo com os documentos que me 

apresentaram, do que dou fé, bem como que da presente farei enviar nota ao 

competente Distribuidor, no prazo e na forma da Lei. Então pelas partes contratantes 

me foi dito o seguinte: 1.- DO IMÓVEL – Que os Outorgantes são senhores e legítimos 

possuidores do imóvel constituído pelo......, nesta cidade, cujo terreno acha-se descrito 

na matrícula ......aberta no ...Ofício do Registro de Imóveis desta cidade, estando 

inscrito no  sob o nº.....; 2.- DA FORMA DE AQUISIÇÃO - Que o imóvel em tela foi 

havido pelos Outorgantes por força da escritura lavrada em Notas do .... Ofício desta 

cidade, no Livro ...., fls. ..., celebrada em ...., devidamente registrada no .... Ofício do R.I 

desta cidade sob o número .... da citada matrícula; 3.- DA SITUAÇÃO JURÍDICA - Que 

o descrito e caracterizado imóvel encontra-se inteiramente livre e desembaraçado de 

quaisquer ônus reais ou pessoais, hipotecas legais ou convencionais, foro ou pensão, 

arrestos ou seqüestros, litispendência, estando quite com os impostos e taxas, inclusive 

com as contribuições condominiais devidas até a presente data, segundo declaração 

expressa dos Outorgantes, obrigando-se eles Outorgantes a liquidarem quaisquer 

débitos ou ônus que porventura venham a ser cobrados por períodos anteriores a 



 

 

presente data; 4.- DA COMPRA E VENDA - Que, agora pela presente e na melhor 

forma de direito, eles Outorgantes vendem a Outorgada, o imóvel em tela, pelo preço 

certo e ajustado de R$ ........  recebido através do(s) cheque(s) número(s) 

_____________________, emitido(s) contra o(s) Banco(s) número(s) 

_______________, .............................6.- DAS DECLARAÇÕES FINAIS - Pela 

Outorgada, por seu representante legal, me foi dito que aceita a presente tal como se 

acha redigida. Certifico e porto por fé: a) O imposto de transmissão por se tratar de 

Autarquia Federal nos termos do artigo 150 inciso VI, alínea ‘’a’’, parágrafo 2º da 

Constituição da Republica Federativa do Brasil; b) O imóvel encontra-se em quite de 

impostos e taxas até a presente data, tal como se verifica na certidão expedida pela 

repartição competente, na qual ainda consta que o referido imóvel não é foreiro a 

Municipalidade; c) Foi-me apresentada a certidão de ônus reais expedida pelo.... Ofício 

do R.I desta cidade; d) Foram-me apresentadas as certidões de consulta de informação 

expedidas pela Corregedoria Geral da Justiça, de números ____________, 

____________, ____________ e ____________, bem como certidão da Central 

Nacional de Indisponibilidade de Bens, código....: ____________ e ____________, em 

nome dos Outorgantes, datadas de ____________; e, e) Foram apresentadas as 

certidões expedidas pelo Serviço de Distribuição e Registro da Justiça Federal ....Oficios 

de Interdições e Tutelas, bem como certidão da Justiça do Trabalho - CNDT Trabalhista, 

desta cidade, todas em ordem, as quais juntamente com os documentos acima 

mencionados, ficam arquivadas nestas. Assim o disseram e me pediram lhes lavrasse a 

presente escritura, a qual lhes sendo lida em voz alta, acharam conforme outorgaram e 

assinam, dispensando testemunhas, de conformidade o. Eu, 

____________________________________ Substituto, lavrei, li e colhi as assinaturas. 

E eu ___________ - Tabelião, a subscrevo e assino. 

************************************************* 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

_________________________________________ 

DÁCIO EDUARDO LEANDRO CAMPOS 


