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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR COMO 

SEDE DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA DE SERGIPE 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE SERGIPE - IFS, 

considerando os princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da 

publicidade, torna público o presente Chamamento para a prospecção no mercado 

imobiliário de Sergipe de IMÓVEL PARA LOCAÇÃO, para servir como sede desta 

instituição federal de ensino. 

 

Edital disponível desde: 23/09/2020 

Site: www.ifs.edu.br 

Entrega das propostas: de 23/09/2020 até 08/10/2020 

Abertura das propostas: 09/10/2020 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Identificar interessados na locação de imóveis que possam servir de sede para a 

Reitoria do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia de Sergipe, contendo as 

especificações essenciais descritas no Memorial de Recomendações Gerais (Anexo I) e 

Plano de Necessidades (Anexo II). 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1 O procedimento de locação de imóvel encontra lastro no art. 2º da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, sendo esse dispositivo o fundamento para eventual procedimento 

licitatório, enquanto que uma possível contratação direta será regida pelo art. 24, X, da 

mesma Lei, tendo em vista que o imóvel a ser locado será destinado ao atendimento das 

finalidades precípuas da Administração Pública Federal e as necessidades de instalação e 

localização do órgão público podem condicionar a sua escolha, desde que o preço seja 

compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 

 

3. DA HABILITAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DA 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

3.1. Poderão participar do presente Chamamento pessoas físicas e jurídicas, bem como 

em consórcio, atendidas as exigências do art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993, que 

comprovarem ser proprietários de imóveis localizados nos bairros discriminados no 

Memorial de Recomendações Gerais ou seus representantes legalmente constituídos, 
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mediante instrumento de procuração pública que comprove poderes para praticar, em nome 

do(s) proprietário(s), os atos referentes ao objeto desse Edital. 

3.2. Os interessados deverão enviar sua proposta até o dia 08/10/2020, 

exclusivamente por e-mail chamada.pública@academico.ifs.edu.br . 

3.3. A proposta deverá contemplar a seguinte documentação: 

3.3.1 Descrição detalhada do imóvel contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 

I. tamanho do imóvel, discriminando área construída, útil e total; 

II. fotos e/ou imagens do imóvel; 

III. quantidade de vagas de garagem disponíveis; 

IV valor do aluguel, o qual deverá levar em consideração as adaptações que se farão 

necessárias para deixá-lo em conformidade com o Memorial de Recomendações Gerais 

(Anexo I) e Plano de Necessidades (Anexo III); 

V. indicação do prazo de que necessitará para realizar eventuais adaptações no imóvel, o 

qual não deverá ser superior a 150 (cento e cinquenta) dias, de sorte a deixá-lo em 

conformidade com as exigências do Memorial de Recomendações Gerais (Anexo I) e Plano 

de Necessidades (Anexo II), apresentando, desde já, minuta de leiaute (layout) indicativa; 

VI. cópias preferencialmente digitais ou, na falta destas impressas, dos projetos 

arquitetônico, estrutural e de instalações do imóvel; 

VII. valor do condomínio, se houver; 

VIII. prazo de validade da proposta (mínimo de 06 meses); 

3.3.2 Cópia da matrícula do imóvel no respectivo cartório de registro de imóveis 

devidamente atualizada, acompanhada de certidão de inteiro teor e ônus reais; 

3.3.3 Cópia do documento(s) de identificação, se proprietário(s) pessoa(s) física(s); 

3.3.4 Cópia do ato constitutivo da(s) pessoa(s) jurídica(s), acompanhado(s) dos eventuais 

aditivos ou da respectiva consolidação, e sua representação legal, se proprietário(s) 

pessoa(s) jurídica(s); 

3.3.5 Comprovação da constituição do consórcio, bem como os atos constitutivos dos seus 

componentes, na forma do subitem anterior, se proprietários pessoas jurídicas em 

consórcio; 

3.3.6 Instrumentos de procuração pública, caso a proposta seja assinada por 

representante(s) do(s) proprietário(s); e 

3.3.7 Cópia do CPF ou CNPJ do(s) proprietário(s) do imóvel(is); 

3.4 Para avaliação das propostas, é necessário apresentar os seguintes documentos:  

3.4.1 Certidão Negativa Federal, Estadual e Municipal, do(s) proprietário(s) e do imóvel, 

quanto à última; 

3.4.2 Certidões de Regularidade Fiscal do(s) proprietário(s). 

3.5 O valor efetivo da locação será estabelecido posteriormente, em razão das condições 

de aproveitamento dos imóveis oferecidos e depois de verificados o atendimento aos 

requisitos estabelecidos neste edital e da compatibilidade de seu valor, conforme previsto 

no inciso II do artigo 57, da Lei 8666/93 e alterações posteriores. 
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4. DOS EFEITOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4.1. O presente Edital tem por objetivo tornar pública a intenção do Instituto Federal de 

Ciência, Educação e Tecnologia de Sergipe, por meio de pesquisa ao mercado imobiliário, 

de forma a encontrar imóvel que atenda às necessidades de instalação da sede da Reitoria, 

conforme especificações dos Anexos I e II, a fim de subsidiar a decisão pela forma de 

contratação mais isonômica, imparcial, transparente e vantajosa para a Administração, nos 

termos da Lei n° 8.666, de 1993. 

4.2. As propostas dos particulares não obrigarão o Estado de Sergipe a deflagrar qualquer 

procedimento administrativo visando concretizar a intenção de locação anunciada neste 

Edital. 

4.3. A concretização de qualquer locação ou mesmo a deflagração de quaisquer 

procedimentos administrativos necessários à sua formalização constituem ato discricionário 

da Administração, sujeitos exclusivamente a sua conveniência e oportunidade, observados 

os requisitos de contratação previstos em lei. 

4.4. O não atendimento das especificações essenciais exigidas para o imóvel ou o não 

comprometimento em atendê-las nos prazos máximos, conforme descrito no item 3.3.1, V, 

deste Edital, implicará na exclusão do proponente no processo de Chamamento, salvo se 

o órgão contratante reputar válidas as justificativas apresentadas pelos interessados. 

4.5. A(s) oferta(s) de locação apresentada(s) pelo(s) particular(es) será(ão) 

encaminhada(s) ao Departamento de Licitações e Contratos, a qual incumbir-se-á da 

análise acerca do cabimento de contratação direta por dispensa de licitação, bem como, se 

for o caso, a escolha da oferta específica mais vantajosa à Administração, nos termos da 

lei, devendo ser usado o devido processo licitatório, caso não haja identificação, com devida 

justificativa, de uma proposta mais vantajosa a ser contratada diretamente. 

4.6. Para fins de avaliação e escolha da oferta mais vantajosa, o IFS poderá realizar 

diligências em relação ao(s) imóvel(is) ofertado(s). 

4.7. O particular que eventualmente sagrar-se vencedor deste procedimento obrigar-se-á a 

apresentar ao IFS, antes da realização de qualquer adaptação no imóvel, planilha contendo 

os custos unitários das obras/serviços/aquisições que promoverá, em razão de eventuais 

adaptações/acréscimos visando atender às necessidades do IFS, a qual será encaminhada 

à Diretoria de Planejamento de Obras de Projeto – DIPOP, para que ateste a conformidade 

dos preços ali lançados com os de mercado. 

4.8. O instrumento contratual a ser firmado com o particular observará a minuta reproduzida 

no Anexo III deste Edital, conforme modelo disponibilizado pela Advocacia-Geral da União, 

e será regido pelas regras do inquilinato, dispostas na Lei nº 8.245/1991. 

 

5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

5.1.  Não serão acolhidas as impugnações e/ou recursos apresentados fora do prazo 

legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou identificado no 

processo para responder pelo interessado. 

5.2.  Este edital só poderá ser impugnado em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para o início do recebimento da documentação, via e-mail. 
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5.3. Após a publicação do julgamento referente ao credenciamento, o interessado poderá 

interpor recurso até 24 horas após a sua divulgação, enviando tal recurso através do e-mail: 

chamada.pública@academico.ifs.edu.br. O recurso será comunicado aos demais licitantes 

que poderão impugná-lo no prazo de 24h (vinte e quatro) horas. 

5.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

5.5. As razões de impugnação ao edital e de recurso deverão ser formalizadas por escrito 

e devem ser enviadas à comissão julgadora através do e-mail: 

chamada.pública@academico.ifs.edu.br, no prazo estipulado 

 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Este Edital encontra-se integralmente disponível no endereço eletrônico www.ifs.edu.br 

e, alternativamente, poderá ser fornecida cópia eletrônica. 

6.2. A solicitação da cópia, bem como esclarecimentos adicionais, deverão ser 

encaminhadas, por escrito, à Diretoria de Licitações e Contratos, situada à Rua Francisco 

Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju - SE, 49020-390 ou via e-mail 

chamada.publica@academico.edu.br . 

6.3. Integram este Edital de Chamamento Público os seguintes anexos: 

6.3.1 Anexo I - Memorial de Recomendações Gerais; 

6.3.2. Anexo II - Plano de necessidades de instalação; e 

6.3.3. Anexo III - Minuta de contrato de locação. 

 

 

Aracaju/SE, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

Ruth Sales Gama de Andrade 

Reitora 
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