CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015
PROCESSO Nº 085/2015
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais – CRECI/4ª Região,
com sede na Rua dos Carijós, 244/10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG, por intermédio da sua
Presidência, de acordo com suas atribuições e com o disposto na Lei nº 8.666/93, torna público o
presente edital de Chamamento Público, com vistas à realização de consulta pública ao mercado,
para identificação de ofertas aptas ao atendimento do interesse administrativo, conforme as
condições abaixo especificadas:
1 – DO OBJETO
Futura contratação de locação de bem imóvel para a instalação da Delegacia Regional de
Uberaba/MG.
2 – DA JUSTIFICATIVA
A Diretoria Executiva do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais
– CRECI/4ª Região deliberou pela criação de Delegacias Regionais modelos, as quais, além do
atendimento comum a todas as Delegacias, deverão contar com espaços para o fechamento de
negócios pelos corretores de imóveis que trabalham por conta própria, para aperfeiçoamento
profissional (cursos, palestras, etc.) e para funcionamento regular do CRECICON.
Decidiu-se, ainda, que a Delegacia Regional de Uberaba/MG passará a funcionar nos novos
moldes propostos pela Diretoria.
Assim, muito embora o imóvel onde encontra-se instalada a Delegacia Regional de Uberaba seja
de propriedade do Órgão, não atende as novas necessidades estatais relativamente à dimensão
3 – DO REQUISITOS MÍNIMOS DO IMÓVEL PRETENDIDO
Casa comercial, loja ou sala/conjunto de salas, preferencialmente de frente para rua ou avenida
de fácil acesso, em área central da cidade de Uberaba/MG, com os seguintes requisitos mínimos:
150 m² (cento e cinquenta metros quadrados) de área privativa; 04 (quatro) banheiros, sendo pelo
menos 01 (um) já adaptado para portadores de necessidades especiais; 01 (uma) copa; área
coberta livre para a instalação de auditório que comporte no mínimo 60 (sessenta) pessoas
sentadas; com pelo menos 02 salas individuais, além do espaço para auditório; sem carpete na
composição do piso; estacionamento coberto e fechado para a guarda do único carro de
propriedade do Conselho - 01 (veículo) médio; com estacionamento frontal para pelo menos 02
(dois) veículos médios simultaneamente; com adaptação para a instalação de ar condicionado do
tipo “Split” (tomadas e drenos); e pintura nova.
4 – DO PREÇO
4.1 – A contratação terá custo máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês a título de aluguel,
além dos demais encargos da locação.
4.2 – A remuneração do corretor de imóveis envolvido (taxa de administração) deverá ser paga
diretamente pelo(a)(s) locador(a)(es).
5 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato a ser firmado terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado nos
termos da lei.
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6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1 – Poderão participar deste chamamento público todos os Corretores de Imóveis inscritos nos
Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis das várias jurisdições, desde que autorizados, por
escrito, pelo(a)(s) locador(a)(es).
6.2 – Não poderão participar os Corretores de Imóveis, pessoas físicas e jurídicas, conforme o
caso:
6.2.1 – Ocupantes de cargo efetivo, comissionado e de assessoramento do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais – CRECI/4ª Região, bem como Diretores e
Conselheiros efetivos.
6.2.2 – Cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico,
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, sejam ocupantes de cargo efetivo,
comissionado e de assessoramento do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de
Minas Gerais – CRECI/4ª Região, bem como Diretores e Conselheiros efetivos.
6.2.3 – Em processo de insolvência civil.
6.2.4 – Em processo de falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, dissolução ou
liquidação.
6.2.5 – Impedidos de licitar e contratar com a União, consoante dispõem o artigo 7º, da Lei nº
10.520/2002 e o artigo 28, do Decreto nº 5.450/2005.
6.2.6 – Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
6.2.7 – Que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com o CRECI/MG.
7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
7.1 – A proposta deverá conter:
7.1.1 – A descrição detalhada do imóvel ofertado.
7.1.2 – O valor locatício, prazo da locação e as formas de reajustamento do aluguel.
7.2 – Além da proposta, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir
relacionados, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório:
7.2.1 – Certidão de registro de pessoa física ou jurídica emitida pelo CRECI da jurisdição do
domicílio do profissional ou sede da empresa, certificando que a inscrição está ativa e regular.
7.2.2 – Contrato de administração/procuração/prestação de serviços firmado com o(a)(s)
locador(a)(es).
7.2.3 – Comprovante de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ.
8 – DO LOCAL E PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
8.1 – A proposta e os documentos relacionados nos subitens 7.2.1 a 7.2.3 deverão ser entregues
na sede do CRECI/MG, localizada na Rua dos Carijós, 244/10º andar, Centro, CEP. 30120-060,
Belo Horizonte/MG, no período compreendido entre os dias 13.07.2015 e 17.07.2015, das
08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min, dentro de envelope, lacrado, contendo as
seguintes informações em seu anverso:
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2015
PROCESSO Nº 085/2015
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de Minas Gerais – CRECI/4ª Região
IDENTIFICAÇÃO (nome, endereço, fone/fax, e-mail).
8.2 – Não serão aceitos documentos enviados por fax ou por correio eletrônico.
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8.3 – O envelope, quando enviado por via postal ou equivalente (serviços especializados de
entrega, transportadoras, etc.), somente será considerado se der entrada no Setor de Protocolo
do CRECI/MG até às 17h30min do dia 17.07.2015, independentemente do dia e horário da
postagem ou da remessa.
9 – DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO
O recebimento de mais de uma proposta não pode ser considerado como um indicativo certeiro da
existência de uma pluralidade de imóveis que atendem às necessidades da Administração, não
prejudicando a utilização da hipótese de dispensa prevista no inciso X, do artigo 24, da Lei nº
8.666/93.
10 – DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O resultado desta consulta pública ao mercado será publicado no Diário Oficial da União e no site
do CRECI/MG: www.crecimg.gov.br
11 – DAS INFORMAÇÕES
Mais informações poderão ser obtidas através dos telefones (34) 3332.4847 e (31) 3271.6044 –
ramal 123. A íntegra deste edital ficará disponível no sítio do Órgão: www.crecimg.gov.br ou nos
endereços seguintes: Rua Artur Machado, 174/304, Centro, Uberaba/MG, e Rua dos Carijós,
244/10º andar, Centro, Belo Horizonte/MG.

Belo Horizonte, 29 de junho de 2015.
PAULO JOSÉ VIEIRA TAVARES
Presidente do CRECI/MG
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