
LOTE ÚNICO

Item Qtde Und Descrição Valor
Unitário de
Referência
(R$)

1 1000 AVAL LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DA CIDADE DE
CANOINHAS, PARA CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS,
QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS (PAVIMENTAÇÃO) – 1ª
ETAPA.

R$ 121,67

2 1000 AVAL LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DA CIDADE DE
CANOINHAS, PARA CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS,
QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS (PAVIMENTAÇÃO) – 2ª
ETAPA.

R$ 121,67

Valor total do lote: R$ 243.340,00

ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO
01 1000 AVAL LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DA CIDADE DE CANOINHAS,

PARA CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, QUANDO DA
REALIZAÇÃO DE OBRAS (PAVIMENTAÇÃO) – 1ª ETAPA.

02 1000 AVAL LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS DA CIDADE DE CANOINHAS,
PARA CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, QUANDO DA
REALIZAÇÃO DE OBRAS (PAVIMENTAÇÃO) – 2ª ETAPA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMC 24/2019
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALOR ESTIMADO/TERMO DE REFERÊNCIA

Tabela 1. Especificações e valor estimado

1 - DO OBJETO

1.1 - Constitui-se como objeto do presente Termo de Referência, o Registro de preços
destinado à contratação de serviços de avaliações de imóveis urbanos no Município de
Canoinhas, para fins diversos, atendendo as necessidades da administração direta e
indireta.

1.2 - As quantidades expressas abaixo na Tabela 1 são estimativas e representam a
previsão do Órgão Participante pelo prazo de 12 (doze) meses, todavia, o Sistema de
Registro de Preço não obriga a aquisição da quantidade registrada, as quais serão
adquiridas de acordo com a necessidade e conveniência do Município/órgão participante
mediante a expedição de ordem de compra/nota de empenho.

Tabela 1. Especificações e quantidades do objeto



2 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 - A Prefeitura Municipal de Canoinhas necessita de avaliações de valor de mercado de
imóveis para fins de cálculo de contribuição de melhoria quando da realização de obras, não
existindo pessoal disponível para realização do serviço no quadro de servidores desta
administração.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação constante no Edital e seus anexos.
Corretores de Imóveis com registro no órgão de classe e que comprove registro no cadastro
nacional de avaliadores, Engenheiros com registro no órgão de classe e que comprove
Curso de Avaliação Imobiliária e Arquitetos com registro no órgão de classe e que comprove
Curso de Avaliação Imobiliária.
3.1.1 - As avaliações devem ser feitas por profissional devidamente registrados no órgão
regulador correspondente ao ramo de atuação, com atribuições legais para Avaliação
Urbana.

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

4.1 – O Laudo de Avaliação deverá conter as seguintes informações:

a)Para a finalidadede avaliação, deverá ser realizada em dois momentos:

1ª avaliação (1ª etapa – lote 1) – deverá conter os seguintes itens:
Identificação da Rua;
Nome do Proprietário;
Inscrição Imobiliária;
Características do imóvel;
Áreas do imóvel (terreno e edificações)
Valor antes da Pavimentação;
Fotografias do imóvel (no mínimo duas);
Identificação e Inscrição do avaliador no registro de classe, CPF;

2ª avaliação (2ª etapa – lote 2) – deverá conter os seguintes itens:
Identificação da Rua;
Nome do Proprietário;
Inscrição Imobiliária;
Características do imóvel;
Áreas do imóvel (terreno e edificações)
Valor antes da Pavimentação;
Valor após a Pavimentação;
Valorização R$.
Fotografias do imóvel (no mínimo duas);
Identificação e Inscrição do avaliador no registro de classe, CPF;

5 - DOS PRAZOS

5.1 - O prazo de vigência do Registro de Preço é de 12 (doze) meses contados a partir da
homologação do processo. Caso o profissional execute a primeira avaliação e não seja



possível executar a segunda avaliação no período de 12 meses, será elaborado contrato
para pagamento após a execução completa da avaliação (primeira e segunda etapa).

5.2 - As avaliações deverão ser entregues mediante apresentação da ordem de compra e a
entrega deverá ser realizada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias consecutivos, a
partir do recebimento da Ordem De Serviço, conforme especificações do Anexo I do
Edital.
5.2.1 - A relação dos imóveis a serem avaliados, bem como a finalidade da avaliação, será
informada quando da expedição da Ordem de Compra/Serviço, emitida pelo Setor de
Compras.

5.2.2 - Nos casos em que houver a necessidade de reavaliação, considerando alguma
falha/omissão na avaliação preteritamente percebida, o município solicitará revisão e não
efetuará pagamento, desde que o período não seja superior a 03 (três) meses da data de
avaliação inicial.

5.2.3 – Caberá ao avaliador responder integralmente, nos casos de questionamento
administrativo ou judicial, sobre a avaliação realizada.

6 - DA ENTREGA

6.1 - A licitante vencedora deverá entregar as avaliações dos imóveis na Prefeitura de
Canoinhas, no setor de tributos: Rua Felipe Schimidt, nº 10, Centro, Canoinhas. CEP 89460-
090.

6.1.1 - As avaliações poderão ser solicitadas parceladamente, conforme a necessidade da
Administração Municipal;

6.1.2 - As avaliações deverão ser entregues dentro das normas legais e orientações
aplicáveis à espécie.

6.2 - Fica aqui estabelecido que as avaliações serão recebidas:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e a
consequente aceitação.

6.2.1- As Avaliações que forem recusadas deverão ser substituídas no prazo máximo de 05
(cinco) dias consecutivos, contados da data de notificação apresentada à fornecedora, sem
qualquer ônus para o Município.

6.2.2 - Se a substituição não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita
às sanções previstas na Lei 8.666/93.

6.2.3 - O recebimento das Avaliações, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade
da empresa pela sua veracidade, qualidade, e características, cabendo-lhe sanar quaisquer
irregularidades detectadas.

6.2.4 - Por ocasião do recebimento das Avaliações, a Secretaria Municipal de Administração,
por intermédio de funcionário designado, reserva-se ao direito de proceder à inspeção de
qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo



com as especificações dos objetos licitados, obrigando-se a proponente vencedora a
promover as devidas substituições.

7 - DO PAGAMENTO

7.1 - Os pagamentos serão efetuados pelo Município no prazo de até 30 (trinta) dias
consecutivos após a entrega das Avaliações dos imóveis solicitados. Os valores apurados
serão pagos após aprovação e empenho mediante apresentação da Nota Fiscal com aceite.
7.1.1 – Os valores que forem considerados vencedores do processo serão fixos e
irreajustáveis.
7.1.2 - O pagamento será realizado através de depósito bancário.
7.1.3 - O vencedor deverá manter seus dados atualizados, tais como: endereço, telefone,
etc., devendo comunicar ao Setor de Compras, qualquer alteração destes.
7.1.4 – O pagamento pelo serviço realizado na primeira avaliação independe da conclusão
da segunda avaliação.

Gilberto dos Passos
Prefeito


