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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2023  
 
OBJETO: Locação de imóvel destinado ao funcionamento da sede do Poder Legislativo 
de Santo Amaro da Imperatriz 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ, por 
intermédio de sua Presidente, no uso de suas atribuições, torna público o presente 
Edital de Chamamento Público, que tem por finalidade a pesquisa de imóveis 
disponíveis para locação, destinado ao funcionamento da sede do Poder Legislativo. 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente Edital de Chamamento Público tem por objetivo identificar 
imóveis aptos ao atendimento do interesse do Poder Legislativo de Santo Amaro da 
Imperatriz, disponíveis para imediata locação, em razão do determinado nas cláusulas 
9.3 e 9.4 do Contrato n. 02/2022. 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Um imóvel localizado no Centro do Município de Santo Amaro da 
Imperatriz que atenda aos seguintes requisitos mínimos necessários: 

a) área construída não inferior a 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros 
quadrados) podendo esta ser dividida em mais de um pavimento;  

b) possuir uma área não dividida de no mínimo 100,00 m² (cem metros 
quadrados) para que seja instalado um plenário e auditório, com uma sala contígua não 
inferior a 1 (um metro quadrado) m²; 

c) conter no mínimo 2 (dois) banheiros, sendo 1 (um) junto à área destinada 
à instalação do plenário e 1 (um) junto ao auditório; 

d) conter no mínimo 4 (quatro) salas não inferiores a 40 m² (quarenta metros 
quadrados) destinadas ao Gabinete do Presidente, sala de reuniões, sala dos 
funcionários e sala de arquivo, com a inclusão de 1 (um) banheiro para cada sala, num 
total de 4 (quatro) banheiros; 

e) conter uma sala não inferior a 9 m² (nove metros quadrados) destinada à 
instalação da cozinha (já preparada com instalação hidráulica) a qual deve ser próxima 
ao plenário; 
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f) estar em perfeitas condições de pintura de paredes e fachadas, pisos e 
revestimentos e rede elétrica trifásica compatível com a instalação de ares-
condicionados ou possibilidade de adequação; 

g) todas as portas devem conter fechaduras e chaves e o imóvel deve estar 
pronto até 03 de março de 2023, para utilização a partir 04 de março de 2023; 

h) possuir acessibilidade para cadeirantes ou possibilidade de adequação; 

i) comprovar que o imóvel está de acordo com sistema de combate a 
incêndio, apresentando atestado do Corpo de Bombeiros; 

j) o proprietário deverá realizar as adaptações necessárias às demandas da 
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz. 

 

2. DO VALOR DO IMÓVEL 
 
2.1. O valor da proposta de locação do imóvel deverá estar de acordo com o 

preço praticado no mercado imobiliário da região. Assim, em havendo interesse da 
Câmara Municipal, o imóvel será submetido à avaliação a ser realizada por profissionais 
da região. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

3.1. A proposta (modelo anexo I) deverá conter o valor mensal de locação do 
imóvel, incluídas as despesas de IPTU, seguros, lixo, condomínios (se houver), taxa de 
água, excluídas as despesas com a energia elétrica, gás e telefone, em documento 
assinado pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal, com a devida 
procuração reconhecida em cartório. 

3.2. Juntamente com a proposta deverão estar os seguintes documentos: 

3.2.1. PESSOA FÍSICA 

a) Cópia da Cédula de Identidade do proprietário do imóvel; 

b) Cópia do CPF do proprietário do imóvel; 

c) Procuração do representante legal, se houver, e cópia da Cédula de 
Identidade e CPF do representante legal; 

d) Cópia do Título de Propriedade do Imóvel com matrícula atualizada. 

3.2.2. PESSOA JURÍDICA 
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a) Cópia do Contrato Social; 

b) Cópia da Cédula de identidade dos proprietários ou sócios da empresa; 

c) Procuração do representante legal, se houver, e cópia da Cédula de 
Identidade e CPF do representante legal; 

d) Cópia do Título de Propriedade do Imóvel com matricula atualizada. 

3.2.3. Além dos documentos indicados acima, deverão ser apresentados os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista contidos no artigo 29 da 
Lei n. 8.666/93. 

3.3. A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias 
contados a partir da  data de entrega da mesma. 

3.4. A Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz reserva o direito de 
visitar os imóveis ofertados ou solicitar informações complementares, e, para tanto, os 
interessados deverão fazer constar da proposta, telefone (s) e nome (nomes) da (s) 
pessoa (s) para contato. 

 
 
4. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 
4.1. As propostas deverão ser enviadas para o e-mail 

camara@santoamaro.sc.gov.br ou entregues na Câmara Municipal de Santo Amaro da 
Imperatriz, no horário compreendido entre 13h00min às 14h00min, do dia 22 de 
fevereiro de 2023, na Rua Frei Fidêncio Feldmann, n. 374, piso superior, Centro. 
 

 
5. DO RESULTADO 

5.1. O resultado da procura de imóveis será divulgado no site da Câmara 
Municipal (www.camarasai.sc.gov.br/) e no Diário Oficial dos Municípios (DOM). 
Oportunamente será convocado o proprietário/procurador para a formalização do 
contrato. 

5.2. O presente Edital não implica a obrigatoriedade de locação do imóvel ou 
de aceite de quaisquer das propostas apresentadas, tampouco daquela de menor valor 
estimado, reservando-se a Câmara Municipal o direito de optar pelo imóvel que melhor 
atenda às suas necessidades, em observância ao ditame do art. 24, inciso X, da Lei n. 
8.666/93, bem como optar por não locar nenhum dos imóveis ofertado (s), em função da 
oportunidade e conveniência da Administração. 
 

6. DO CONTRATO 
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6.1. O contrato de locação do imóvel escolhido, atendidos aos requisitos 
estabelecidos neste Edital e previstos na legislação aplicável, será celebrado com a 
Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz. 

6.2. As despesas decorrentes da presente pretensão de locação correrão por 
conta da seguinte dotação: 

01 — CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

01 — CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

2.001 — Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores 
3.3.90.36.00.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 3.3.90.36.15 — 
Alugueis 

6.3. O contrato terá vigência a partir de 04.03.2023 até 31.12.2023, podendo 
ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 
(sessenta) meses, mediante concordância das partes e interesse público, na forma do 
inciso II do Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.4. O pagamento do valor do aluguel será pago até o dia 10 (dez) de cada 
mês. 

6.5. O aluguel será reajustado anualmente, conforme o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC). 

 
 
7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

7.1. Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail 
camara@santoamaro.sc.gov.br e telefone (48) 3245-4399. 

7.2. Os casos omissos neste edital serão resolvidos com base nas 
disposições constantes da Lei n. 8.666/93 e nos princípios de Direito Público. 

7.3. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de 
ordem estritamente informal, não garantindo direitos aos participantes. 

Santo Amaro da Imperatriz, 06 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

ROSANGELA PASSIG TURNES 
Presidente 
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ANEXO I 
MODELO DE CARTA-PROPOSTA 

 
 
À Câmara Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, 
 
Venho, pelo presente, em razão do Edital de Chamamento Público n. 01/2023, propor-
lhe a locação do imóvel,  
 
DADOS DO PROPRIETÁRIO/PROCURADOR: 
 
Nome: 
 
CNPJ/CPF: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 
E-mail: 
 
* No caso de procurador, deve ser apresentada junto com a Proposta, cópia autenticada 
da procuração em que o proprietário delega direitos para a proposição da locação do 
imóvel. 
 
 
DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL: 
 
Endereço Completo: 
 
Número da Matrícula de Registro de Imóvel atualizada pelo Cartório: 
 
 
VALOR DA LOCAÇÃO: Valor mensal da locação do imóvel: R$ (numeral e por extenso) 
 
Proposta Válida por 60 (sessenta) dias. 
 

 
Santo Amaro da Imperatriz,      de                      de 2023. 

 
 

 
Nome e Assinatura do Proponente 


