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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
 

 

SESSÃO PÚBLICA 

 

DATA: 15 de março de 2017 

 

HORÁRIO: 14h (quatorze horas) 

 

LOCAL: Forinho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, situado na Rua Java, 
n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP. 
 
O Senhor Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, 
por meio de sua Comissão Especial para Avaliação de Imóveis desta Faculdade, torna 
pública a procura no mercado imobiliário do Estado de São Paulo de imóvel para locação 
para uso institucional, nos termos do Anexo I. 
 

Justificativa: atender adequadamente às necessidades do público alvo do serviço prestado 
(munícipes), dos estagiários e profissionais que atuam no Escritório-Escola da Faculdade, 
quanto à estrutura predial e aos requisitos de acessibilidade. 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto operar prospecção de mercado no que 
tange aos imóveis existentes nas mediações do campus da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, que se encaixem, minimamente, nas exigências do Termo de 
Referência (Anexo I), para locação de imóvel comercial em condições de abrigar a 
Assistência Jurídica XX de Agosto (Escritório-Escola), mantida pela Instituição, pelo período 
mínimo de 24 (vinte e quatro) meses. 
 
1.2. O(s) imóvel(is) ofertado(s) deverá(ão) atender minimamente às características descritas 
no Termo de Referência (Anexo I). 
 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Poderão participar deste certame pessoas físicas ou jurídicas que explorem ramo de 
atividade compatível com o objeto dessa consulta e que atendam às condições exigidas 
neste Edital e seus Anexos. 
 
2.2. Não será permitida a participação de licitantes: 
                       
2.2.1. De ramo de atividade incompatível com o objeto licitado; 
 
2.2.2. Estrangeiras que não funcionem no país; 
 
2.2.3. Reunidas em consórcio; 
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2.2.4. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei n.º 8.666/93; 
 
2.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei n.º 10.520/02; 
 
2.2.6. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei n.º 9.605/98; 
 
2.2.7. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 
 

3. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Os documentos exigidos por este Chamamento Público deverão ser apresentados em 2 

(dois) envelopes lacrados, designados por Envelope “A” – Documentos de Habilitação e 

Envelope “B” – Proposta de Participação. 
 
3.1.1. Cada envelope deverá mencionar em seu exterior:  
 
3.1.2. A razão ou denominação social da empresa; 
 
3.1.2.1. A razão ou denominação social da empresa deverá ser a mesma do Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF, vedada a utilização de 
nome “fantasia” ou nome incompleto. 
 
3.1.3. O número deste Chamamento e o seu objeto; 
 
3.1.4. Data e hora designadas para a abertura dos envelopes.  
 
3.2. Os envelopes, documentos de habilitação e as propostas deverão obedecer às 
exigências do subitem 3.1.2.1, bem como conter endereço completo atualizado com CEP, 
telefone e e-mail para contato. 
 
3.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópias autenticadas por cartório 
competente ou cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para que a 
Comissão encarregada de avaliar as organizações públicas e privadas interessadas em 
participar do evento da Faculdade possa autenticá-las em sessão pública.  
 
3.4. Os envelopes deverão ser entregues devidamente lacrados no Serviço de Compras, 
Materiais e Licitações da Seção de Finanças da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, situado na Rua Java, n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 

impreterivelmente até às 14 (quatorze) horas do dia 15 de março de 2017, sendo que, ato 
contínuo, os mesmos serão abertos. 
 

3.5. ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
3.5.1. O Envelope “A” deverá conter: 
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a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 
 
b) Registro comercial, tratando-se de empresa individual; 
 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado e, tratando-se 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, tratando-se de sociedade civil, acompanhada de prova da 
Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;  
 
e) Decreto de Autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 

 
f) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal ou 
procurador da empresa, conforme modelo (Anexo II), declarando que a interessada: 
 
f.1) É idônea e não possui nenhum fato impeditivo para contratar com o Poder Público; 
 
f.2) Atende integralmente as exigências deste Edital de Chamamento; 
 
f.3) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, bem como, menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer 
natureza, salvo se na condição de menor-aprendiz, em atendimento às disposições do 
artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
 

3.6. ENVELOPE “B” – OFERTA DE IMÓVEL(IS) 
 
3.6.1. O Envelope “B” deverá conter: 
 
3.6.1.1. Unicamente a oferta de imóvel(is), que deverá ser apresentada de forma legível, 
sem rasuras ou borrões, datada e assinada por representante legal ou procurador da 
empresa, podendo a mesma interessada apresentar mais de um imóvel, desde que atenda 
às exigências contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste edital.   
 
3.6.1.2. A oferta deverá apresentar: 
 
a) A razão ou denominação social completa, o número de inscrição no CNPJ/MF, endereço 
com CEP, telefone e e-mail da participante; 
 
b) Especificação detalhada do imóvel ofertado, valor de locação mensal e anual, além de 
indicação da proponente da documentação e condições exigidas para fins de formalização 
do contrato de locação. 

 
c) Os preços ofertados deverão ser apresentados com precisão de duas casas decimais; 

 
d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data designada 
para a sua apresentação. 
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4. PROCESSAMENTO DO CHAMAMENTO 

 

4.1. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.1. O conteúdo do Envelope “A” – Documentos de Habilitação será apreciado pela 
Comissão encarregada de avaliar as organizações públicas e privadas interessadas em 
participar do evento da Faculdade, que declarará as participantes habilitadas ou 
inabilitadas. 
 
4.1.1. As participantes tomarão conhecimento da habilitação ou inabilitação na data 
designada para a abertura dos envelopes, por ofício com AR ou e-mail. 
 
4.1.2. Da decisão da Comissão Especial para Avaliação de Imóveis da Faculdade de Direito 
de São Bernardo do Campo, caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 
lavratura da respectiva ata.   
 
4.1.3. A participante será declarada inabilitada pela Comissão quando: 

 
a) Deixar de apresentar qualquer documento exigido por este Chamamento; 
 
b) Apresentar a documentação exigida de forma ilegível, incompleta, incorreta, irregular, 
com borrões ou rasuras; 
 
4.1.4. Se todas as participantes forem declaradas inabilitadas, a Faculdade poderá fixar 
prazo de 3 (dois) dias úteis para apresentem nova documentação, a fim de sanarem as 
causas que motivaram a inabilitação. 
 
4.1.5. Não havendo a interposição de recurso ou após sua denegação, os Envelopes “B” 
serão devolvidos ainda lacrados às participantes inabilitadas. 
 
4.1.6. Os Envelopes “B” serão abertos decorrido o prazo para a interposição de recurso 
contra a habilitação de participante, não havendo sua interposição ou havendo sua 
desistência expressa, ou depois de seu julgamento.   
 

4.2. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.2.1. A Comissão encarregada de avaliar as organizações públicas e privadas interessadas 
em participar do evento da Faculdade examinará as propostas e, posteriormente, decidirá 
com base em critérios pré-estabelecidos neste Edital e em seu Anexo I – Termo de 
Referência. 
 
4.2.2. Será declarada apta a participar a empresa que atender todas as exigências deste 
Edital e de seu Anexo.  
 
4.2.3. Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atenderem todas as exigências deste Chamamento; 
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b) Estiverem ilegíveis, com emendas, rasuras ou borrões; 
 

4.2.4. A Comissão lavrará Termo de Julgamento, que será submetido à análise e 
deliberação do Diretor desta Faculdade, nos termos legais e regimentais.  

 
4.2.5. Da decisão que declarar a participante apta ou inapta, caberá recurso no prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados da lavratura da respectiva ata.  
 
4.2.6. Se todas as participantes forem declaradas inaptas, a Faculdade poderá fixar prazo 
de 3 (três) dias úteis para que apresentem nova proposta, a fim de sanarem as causas que 
motivaram a desclassificação.  

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
5.1. Os esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente no Serviço de Compras, 
Materiais e Licitações da Seção de Finanças da Faculdade, situado na Rua Java, n.º 425, 
Jardim do Mar, São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo - SP, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone (11) 3927-0209/268 ou pelo e-
mail licitacao@direitosbc.br  
 
5.2. Os recursos deverão ser apresentados por escrito, endereçados ao Presidente da 
Comissão Especial para Avaliação de Imóveis da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, e protocolizados no Serviço de Compras, Materiais e Licitações, no endereço e 
horários mencionados no subitem 5.1.  
 
5.3. As respostas às consultas e o resultado do julgamento dos recursos serão remetidos 
via oficio ou e-mail aos interessados. 
 
5.4. Somente as dúvidas encaminhadas até 2 (dois) dias úteis antes da data designada 
para a abertura dos envelopes, subitem 3.4 deste Chamamento, serão respondidas.  
 
5.6. Este edital não gera compromisso de locação, pois trata-se apenas de verificação, por 
parte da Faculdade quanto à existência de imóvel que atenda às necessidades das 
atividades desenvolvidas em seu Escritório-Escola. 
 
5.7. A locação será formalizada através de procedimento próprio diverso, a depender de 
dotação orçamentária. 
 

São Bernardo do Campo, 23 de fevereiro de 2017. 
 
 

Laura Viana Garcia 
Chefe da Seção de Finanças 

 
 
 
 

mailto:licitacao@direitosbc.br
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

     OBJETO: Locação de imóvel para fins comerciais, com o objetivo de abrigar o Escritório-
Escola, pelo prazo mínimo de 24 meses. 
 

JUSTIFICATIVA: Atender adequadamente às necessidades do público alvo (munícipes), do 
serviço prestado, dos estagiários e profissionais, quanto à estrutura predial e aos requisitos 
de acessibilidade.  
 

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL: 

1. Localizado a um raio de distância não superior a 250 metros da Faculdade, contado 
de sua entrada principal – Rua Java, nº 425, excetuados os imóveis que se 
localizarem em travessas, becos e logradouros de maior intensidade de veículos, a 
saber: Avenida Kennedy, Avenida Lucas Nogueira Garcez e Rua Banda; 

2. Apresentar área construída mínima de 200m
2
 e máxima de 750m

2
, subdividida em 

ao menos 7 ambientes, todos com iluminação e ventilação naturais, separados por 
paredes de alvenaria ou drywall, onde serão distribuídos os setores: 

2.1. Ambiente 1: destinado à espera sentada, com o mínimo de 25 m
2
; 

2.2. Ambiente 2: destinado à recepção, com o mínimo de 6m
2
; 

2.3. Ambiente 3: destinado a 6 baias de atendimento aos munícipes, com o  
mínimo de 20m

2
; 

2.4. Ambiente 4: destinado à sala do coordenador da assistência jurídica, com 
dimensão mínima de 12m

2
; 

2.5. Ambiente 5: destinado à sala para gestão administrativa do setor, contendo 
mesas, cadeiras e armários utilizados por um encarregado de serviços e por 
um oficial administrativo, com pelo menos 16m

2;
 

2.6. Ambiente 6: destinado à copa, com o mínimo de 6m
2;
 

2.7. Demais ambientes: uma sala para utilização por três assistentes jurídicos, com 
dimensão mínima de 28m², ou tantas salas quanto forem necessárias para 
essa finalidade, cuja área útil deverá somar, no mínimo, 28m². 
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3. Conter banheiros que atendam ao público e, privativamente, aos funcionários, todos 
com iluminação e ventilação naturais; 

4. O imóvel deverá ser monousuário; 

5. Deverá contar com medidores independentes de consumo de eletricidade, de água e 
de gás, quando for o caso, permitindo a individualização e racionalização do 
consumo; 

6. Possuir reservatórios de água com capacidade mínima de 1.000 litros de 
armazenamento ou suficiente para o consumo de 50 usuários por dia; 

7. Não existir trincas ou fissuras que comprometam ou venham comprometer a 
segurança da estrutura do imóvel e acarrete risco de vida aos usuários. 

8. Não existir qualquer vazamento nas louças, válvulas e torneiras. 

9. Ter teto e paredes revestidos com cores claras, com ausência de pontos de 
infiltração, rachaduras, mofos e manchas. 

 

QUANTO À NORMA DE ACESSIBILIDADE: 
 

1. Entrada do imóvel sem degrau, escadas, ou rampas muito inclinadas que impeçam o 
acesso com autonomia pelo cadeirante; 
 

2. Sendo um sobrado, o atendimento ao cadeirante deverá ocorrer no andar térreo; 
 

3. Sanitário no andar térreo que possa ser utilizado com autonomia por cadeirante. 
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ANEXO II 
 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

Eu (nome completo), RG (nº), representante legal da empresa (denominação da pessoa 

jurídica, se participante como pessoa jurídica), CNPJ/MF (nº), DECLARO, sob as penas 

da lei, que esta empresa: 

 

a) É idônea e não possui nenhum fato impeditivo para contratar com o Poder Público; 

 

Atende integralmente as exigências do Edital de Chamamento Público n.º 1/2017; 
 

b) Não utiliza mão-de-obra menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Artigo 

7º da Constituição Federal c/c Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal n.º 8.666/93; 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2017. 

 
 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 
 

                           
RG n.º === 

 

 
 
 

                                                           
 
 


