
 

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL N.° 

01/2016 

 

Consórcio Intergestores Paraná Saúde (CIPS), com sede a Rua Voluntários da 

Pátria 400, 17º andar, Centro, Curitiba/PR, CEP 80.020-000, por intermédio de seu 

Presidente, Sr. Natal Nunes Maciel e da comissão permanente de licitação, 

designada pela Resolução n.° 16/2015, 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 a finalidade de consulta de imóveis disponíveis para aquisição 

por este Consórcio, que analisará possível compra conforme interesse desta 

administração. 

 

O imóvel será destinado à instalação da sede deste Consórcio, cuja atividade é de 

aquisição de medicamentos e material médico hospitalar para os municípios 

consorciados ao CIPS no Estado do Paraná. 

 

A ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS deverá ser feita mediante 

protocolo até às 10 horas do dia 21/11/2016, na Rua Voluntários da Pátria 400, 17º 

andar, Centro, Curitiba/PR, CEP 80.020-000. 

 

A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS ocorrerá às 10:30 horas do dia 

21/11/2016. 

 

Constituem anexos do presente instrumento: 

– ANEXO I Memorial Descritivo: Requisitos Mínimos do Imóvel  

– ANEXO II Modelo de Carta de Credenciamento  

– ANEXO III Modelo de Carta Proposta.  

 

O presente instrumento convocatório encontra-se disponível no endereço eletrônico 

do Consórcio Intergestores Paraná Saúde – (www.consorcioparanasaude.com.br), 

podendo ser requerido por meio do e-mail 

consorcio@consorcioparanasaude.com.br, via telefone (41) 3323-7829, ou na sede 

deste Consórcio, sito Rua Voluntários da Pátria 400, 17º andar, Centro, Curitiba/PR, 

CEP 80.020-000. A obtenção do instrumento por meio eletrônico não implica 

qualquer tipo de pagamento a este Consórcio. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente chamamento público tem por objeto a CONSULTA DE IMÓVEIS 

DISPONÍVEIS PARA AQUISIÇÃO pelo Consórcio, imóvel este que será destinado à 

instalação de sua sede administrativa, nos termos do descritos neste edital e seus 

Anexos. 

 

2. DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 

2.1 Informações sobre o instrumento estão à disposição dos interessados na sede 



 

 
administrativa do CIPS por intermédio da comissão permanente de licitação, sito à 

Rua Voluntários da Pátria 400, 17º andar, Centro, Curitiba/PR, CEP 80.020-000, 

pelo telefone (41) 3323-7829 ou pelo e-mail 

consorcio@consorcioparanasaude.com.br, das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 

17h00 de segunda a sexta-feira. 

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1 O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto à comissão 

permanente de licitação por um representante 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 a 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 

instrumento. Os envelopes deverão conter, na parte externa, os seguintes dizeres: 

PROPOSTA DE IMÓVEL PARA VENDA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016 – 

CIPS, DATA e HORA da ABERTURA e RAZÃO SOCIAL OU NOME DO 

PROPRIETÁRIO DO IMOVEL;  

4.2 Serão lavradas atas circunstanciadas da sessão de abertura e análise das 

propostas, nas quais deverão ser registradas, também as eventuais anotações 

solicitadas pelos representantes, bem como demais ocorrências que interessarem à 

análise 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. DA 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. Bem como, o preço do imóvel, deverá estar em moeda nacional, 

limitada a 02 (duas) casas após a vírgula; 

5.1.1 A proposta deverá ser assinada por quem detiver poder para alienar o imóvel 

ofertado, devendo ser respeitada a legislação quanto ao regime de casamento, em 

caso de proprietários pessoas físicas, bem como as condições previstas em contrato 

social ou estatuto social para proprietário pessoa jurídica, inclusive, eventual ata de 

reunião ou assembleia quando assim exigir os documentos de constituição 

societária; 

5.1.2 O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) 

dias, contados da data fixada para entrega da proposta; 

5.1.3 Caso o prazo de validade da carta proposta estabelecido no item 5.1.2 não 

esteja expressamente indicado, o mesmo será considerado como aceito para efeito 

de julgamento; 

5.1.4 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;  

 

5.2 No envelope também deverão estar:  

5.2.1 Descrição completa da localização do imóvel, demonstrando o cumprimento 

das exigências mínimas descritas neste edital (anexo I); 

5.2.2 Matrícula atualizada com certidão de ônus reais, que comprove que o imóvel é 

de propriedade do proponente, sendo livre e desembaraçado de qualquer ônus; 

5.2.3 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; 

5.2.4 Escritura de compra e venda devidamente registrada;  

5.2.5 Planta do imóvel com respectivo memorial descritivo das áreas privativas e 

comuns, que demonstre atentar os itens do anexo I, firmados por profissional 

devidamente habilitado, com a apresentação da guia de anotação de 

responsabilidade técnica (ART) perante o CREA/PR;  

5.2.6 Cópia do Contrato entre o(s) Proprietário(s) e a Imobiliária, quando for o caso;  

 

5.3 Não obstante, deverão ser apresentadas as seguintes certidões: 

5.3.1  Certidão do 1.º Distribuidor do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba - certidões referente ações cíveis (1.ª à 5.ª Vara da 

Fazenda), Execução Estado e Município (1.ª à 8.ª Vara de Família);  

5.3.2 Certidão do 2º Distribuidor do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba - certidões de Feitos Cíveis Ajuizados abrangendo da 1ª à 

25ª Varas Cíveis; Vara de Registros Públicos e Corregedoria Extrajudicial, Vara de 

Acidentes de Trabalho e Cartas Precatórias Cíveis;  

5.3.3  Certidão do Poder Judiciário da união - Justiça do Trabalho - Tribunal 

Regional do Trabalho - 9ª Região - certidões de ações trabalhistas do 1.º grau 

(reclamada); 



 

 
5.3.4 Certidão da Justiça do Trabalho/TST - certidões de débitos trabalhistas 

emitidas pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

5.3.5  Certidão da Justiça Federal - 4.ª Região - Seção Judiciária Federal do 

PR/SC/RS - certidões referente ações e execuções cíveis, fiscais e criminais; 

5.3.6 Certidão da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - Certidão expedida 

pela através da Coordenação da Receita do Estado; 

5.3.7 Certidão da  Receita Federal – certidão relativa a tributos federais e dívida 

ativa da União;  

5.3.8 Certidão da Secretária de Fazenda do Munícipio de Curitiba - certidão relativa 

a tributos municipais e especificamente relativa a IPTU do imóvel ofertado; 

5.3.9 Certificado de Regularidade de Situação – CRS, relativo ao FGTS, emitido 

pela Caixa Econômica Federal;  

5.3.10 Caso o proponente tenha domiciliado em outro Estado ou Município, no que 

couber, deverá apresentar as certidões tributárias estadual, municipal e de feitos 

ajuizados cíveis e trabalhistas respectivas a seu domicílio e abrangência 

jurisdicional; 

5.3.11 As certidões tributárias poderão ser positivas com efeito de negativas, nos 

termos da legislação federal; 

5.3.12 Caso haja certidões judiciais positivas, devem ser apresentadas certidões de 

objeto e pé das demandas, bem como relatório pormenorizado de cada ação 

confeccionado pelo advogado que patrocina a causa em prol do proponente, 

devendo indicar o risco da demanda como remota, possível ou provável, de acordo 

com classificação contábil; 

5.3.13 O CIPS poderá solicitar informações complementares, bem como cópia de 

peças isoladas ou integrais dos autos para análise da assessoria jurídica; 

5.3.14 As certidões apresentadas deverão manter a mesma condição pelo prazo de 

até 90 dias, independentemente do prazo de validade de cada uma delas, sob pena 

de desclassificação do imóvel ofertado; 

 

5.4 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;  

5.5 Os documentos referidos no Item 5 deverão ser apresentados em 01 via, no 

original ou fotocópia devidamente autenticadas.

 

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 em qualquer uma das fases deste 

processo, nem tampouco daquela de menor valor estimativo, reservando-se este 

Consórcio o direito de optar pelo imóvel que melhor atenda ao interesse público, em 

observância aos ditames do art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; 

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 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. DO PAGAMENTO, DAS DESPESAS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 O pagamento será realizado via transferência bancária no ato da transferência 

do imóvel via cartório; 

7.2 O pagamento das taxas e demais encargos decorrentes do negócio ficarão a 

cargo do CIPS, após a assinatura do contrato; 

7.2.1 Fica desde já esclarecido que o CIPS não pagará despesas de intermediação 

ou corretagem; 

7.3 Os valores eventualmente pagos na aquisição do imóvel ocorrerão por conta da 

dotação orçamentária 01.01.2.001.4.4.90.61.06.00.00.00. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 É facultado ao CIPS, 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);  

8.2 Se no dia previsto para a abertura deste chamamento público, não houver 

expediente no CIPS, o mesmo será aberto no primeiro dia útil de expediente que se 

seguir, obedecendo ao horário; 

8.3 O CIPS reserva-se o direito de visitar os imóveis ofertados, que deverão estar à 

disposição para estas visitas, perícias e avaliações;  

8.4 O resultado deste chamamento público será publicado no diário oficial do estado 

do Paraná e no sítio principal do CIPS (www.consorcioparanasaude.br);  

8.5 Casos omissos serão resolvidos pela comissão permanente de licitação, que 

decidirá com base na legislação vigente;  

8.6 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.  

 

 

Curitiba, 19 de Outubro de 2016. 

 

 

 

Natal Nunes Maciel 

Presidente do Consórcio Intergestores Paraná Saúde



 

 
ANEXO I 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1- DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO IMÓVEL 

 

O objeto deste instrumento é a consulta de imóveis disponíveis para aquisição deste 

Consórcio, que irá analisar a possível compra conforme interesse desta 

administração. O imóvel será destinado à instalação da sede administrativa deste 

Consórcio, cuja atividade é aquisição de medicamentos e material médico hospitalar 

para os municípios consorciados ao CIPS no Estado do Paraná, tudo conforme 

condições e especificações mínimas a seguir discriminadas, de acordo com a 

conveniência e oportunidade: 

 

1.1 O imóvel ofertado deverá estar localizado em prédio comercial, com no mínimo 

350 m² (trezentos e cinquenta metros quadrados) de área útil, podendo ser 

distribuída em pavimentos, 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;  

1.2 Ter no mínimo 04 (quatro) banheiros, preferencialmente divididos entre 

masculino e feminino;  

1.3 Possuir no mínimo 01 (uma) copa-cozinha e 01 (uma) área de serviços;  

1.4 Em caso de imóvel com mais de 02 (dois) pavimentos, possuir no mínimo 01 

(um) elevador, em ótimo estado de conservação e em perfeito funcionamento; 

1.5 Estar de acordo com as normas de acessibilidade, possibilitando o acesso de 

pessoas com necessidades especiais às dependências do órgão;  

1.6 Possuir estacionamento privativo para no mínimo 2 (dois) veículos;  

1.7 Possuir portaria com controle de acesso;  

1.8 O imóvel a ser oferecido deverá ser novo, sem antes nunca ter sido ocupado; 

1.9 Deve estar localizado próximo a agências bancárias, pontos de ônibus de 

Curitiba e Região Metropolitana, comércio e restaurantes/lanchonetes. 

Preferencialmente próximo ao Banco do Brasil setor público e a associação dos 

municípios do estado do Paraná; 

1.10 O imóvel deverá estar situado em um raio de 800 metros da atual sede deste 

consórcio sito a Rua Voluntários da Pátria 400, 17º andar, Centro, Curitiba/PR, CEP 

80.020-000; 

1.11 O valor máximo admissível para aquisição do imóvel é de R$ 2.500.000,00 

(dois milhões e quinhentos mil reais). 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO II 

 

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ/MF: 

ENDEREÇO: 

 

 

Por meio 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.° 

01/2016, instaurado pelo Consórcio Intergestores Paraná Saúde, 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 Completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO III 

 

MODELO CARTA-PROPOSTA 

 

 

 

 

Ao Consórcio Intergestores Paraná Saúde(CIPS) 

 

 

 

Proposta que faz a empresa/pessoa física 

........................................................................., inscrita no CNPJ/CPF 

nº..........................................., e Inscrição Estadual/RG nº ......................................, 

estabelecida na ...................................................., bairro ..........................., cidade de 

.................................., Estado de ......, para o objeto deste Chamamento Público N.° 

01/2016, conforme abaixo: 

 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 

 

VALOR DE VENDA: 

 

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

 

 

 

 

 

 

Curitiba, ___ de _______________de 2016. 

 

 

 

 

___________________________ 

 

Nome do Representante Legal 

Cargo 


