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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 
 
A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, torna público o 
presente Edital, que tem por finalidade a pesquisa de imóveis disponíveis para eventual aquisição pela 
Secretaria de Educação. 
 
Fazem parte integrante do presente Edital: 
 
ANEXO I - Memorial Descritivo: Requisitos Mínimos do Imóvel 
ANEXO II - Modelo de Carta de Cadastro de Imóvel e Declaração 
ANEXO III - Bairros Prioritários para Cadastro de Imóveis 
 
1. DO OBJETO 
1.1. Cadastro de imóveis para eventual aquisição e posterior adaptação ou construção de unidades 
educacionais a serem vinculadas à rede municipal de educação do Recife. 
 
2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS AO IMÓVEL 
2.1. Os proponentes deverão atender às exigências de adequações em compatibilidade com os critérios 
previstos no ANEXO I. 
 
2.2. O imóvel deverá ser livre, desembaraçado, com comprovação de dominialidade, em área urbana, 
localizado preferencialmente em bairro previsto no ANEXO III, com destinação compatível com a ocupação 
e instalação das unidades educacionais a serem realizadas pela Secretaria de Educação do Recife. 
 
2.2.1. Eventuais propostas de imóveis localizados em bairros não relacionados no ANEXO III poderão ser 
habilitadas para inclusão no cadastro de imóveis, mediante consulta da Comissão de Cadastro de Imóveis à 
Secretaria de Educação para análise de demanda por vagas na localidade.  
 
2.3 Não poderão participar deste Chamamento Público, como ofertantes, servidores ou dirigentes da 
Secretaria de Educação do Recife, bem assim seus cônjuges e parentes até o terceiro grau de parentesco. 
 
2.4. Também não poderão participar deste Chamamento Público quem tenha sido punido, pelo período 
que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. 
 
3. DO VALOR DO IMÓVEL 
3.1 O valor de venda do imóvel deve computar todos os custos necessários para a realização do objeto 
desta aquisição como valor final, como: transação imobiliária, impostos, contribuições sociais, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, garantias, taxas, emolumentos, seguros e quaisquer outros 
valores que incidam ou venham a incidir sobre o contrato. 
 
3.2. O valor da proposta de venda do imóvel deverá estar de acordo com o preço praticado no mercado 
imobiliário da respectiva região. Assim, em havendo interesse da Secretaria de Educação do Recife pelo 
imóvel, este será submetido à avaliação a ser realizada por órgão técnico competente designado por esta 
Secretaria, em consonância com o disposto no art. 24, inciso X, da Lei n.º 8.666/93. 
 
3.3 Em hipótese alguma, o valor de eventual aquisição de imóvel poderá ser superior ao valor da avaliação 
prévia. 
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4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
4.1. Poderão participar deste Chamamento Público pessoas jurídicas ou físicas proprietárias de imóveis 
localizados no Município do Recife. 
 
4.2. A proposta deverá ser entregue em envelope fechado e com Carta de Cadastro de Imóvel e Declaração, 
conforme modelo constante no ANEXO II. 
 
4.3. A proposta deverá conter: 
a) Identificação do Proprietário (ofertante), com nome, telefone, e-mail para contato e, se for o caso, do(s) 
seu(s) procurador(es), com a juntada do(s) respectivo(s) instrumento(s) de mandato(s), com poderes 
específicos para representá-lo(s) em relação ao objeto deste Chamamento Público; 
b) Cópia autenticada do Título de Propriedade do imóvel; 
c) Cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF, se pessoa física, ou Contrato Social e CNPJ/MF, se 
pessoa jurídica; 
d) Cópia simples da Escritura de compra e venda devidamente registrada; 
e) Cópia simples do contrato de prestação de serviços com empresa imobiliária, se for o caso; 
f) Fotos recentes, internas e externas. 
 
4.4. Os documentos listados no item 4.3 devem ser entregues na ordem descrita no referido item. 
 
4.5. A proposta deverá estar assinada pelo proprietário ou seu representante, desde que possua poderes 
para tal. 
 
4.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta de preço acarretará, 
necessariamente, a aceitação total das condições previstas neste Chamamento. 
 
4.7. Eventual ausência de documentação ou informação essencial na proposta apresentada poderá ser 
suprida após solicitação da Secretaria de Educação do Recife, uma única vez, no prazo assinalado para 
tanto. Escoado o prazo sem apresentação da documentação, ou em caso de apresentação de 
documentação ainda incompleta, a proposta será desconsiderada. 
 
5. DA VALIDADE DA PROPOSTA 
5.1 A validade da proposta de preços deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias a contar da data de 
entrega, permanecendo válida até o desfecho do procedimento de eventual aquisição. A ausência do prazo 
na proposta, pressupõe o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
6. DO LOCAL DE ENTREGA  
6.1 As propostas deverão ser entregues no seguinte endereço: 

Protocolo da Secretaria de Educação do Recife 
Edifício Sede da Prefeitura do Recife - 4º andar 
Av. Cais do Apolo, nº 925, Bairro do Recife, Recife/PE  
CEP: 50030-903  

 
6.2 DATA LIMITE PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 30 de novembro de 2022 até as 17:00 horas, horário 
local. 
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6.3 As propostas apresentadas serão apreciadas pela Comissão do Cadastro de Imóveis, selecionando 
aquela(s) que melhor atenda(m) ao interesse desta instituição e, por fim, seguirão para homologação pelo 
Secretário de Educação. 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
7.1. Os critérios de avaliação técnica das propostas serão considerados em estrita conformidade com os 
princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, publicidade, probidade administrativa, 
eficiência, segurança jurídica, desconsiderando-se o excesso de formalismo sanável, por qualquer forma, 
que venha a prejudicar o interesse público, tudo em conformidade com as premissas estabelecidas neste 
instrumento. 
 
7.2. Serão declaradas habilitadas ao Cadastro de Áreas as propriedades cujos documentos atendam ao 
Edital e obtiverem parecer positivo exarado pela Comissão do Cadastro de Imóveis, constituída para este 
fim e homologado pelo Secretário de Educação. 
 
7.3. Todas as despesas decorrentes da confecção dos documentos, laudos e demais emolumentos não 
terão reembolso pela Secretaria de Educação do Recife, correndo por conta e risco do ofertante. 
 
7.4. A apresentação de proposta e os atos dela decorrentes não geram direito à indenização. 
 
8. DAS VISITAS E INFORMAÇÕES 
8.1. A Secretaria de Educação do Recife, por seus servidores designados, reserva-se o direito de visitar os 
imóveis ofertados ou solicitar informações complementares e, para tanto, os interessados deverão fazer 
constar da proposta número(s) de telefone e nome(s) da(s) pessoa(s) para contato e em condições de 
fornecer os elementos solicitados. 
 
8.2. Na análise das propostas poderão ser solicitadas documentações complementares, realizadas reuniões 
com os proponentes, bem como realizadas quaisquer diligências que se façam necessárias para amplo 
conhecimento da situação do imóvel objeto da proposta apresentada. 
 
9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
9.1. Os resultados das análises das propostas habilitadas serão divulgados no sítio eletrônico da Secretaria 
de Educação do Recife http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br, durante a vigência do Chamamento 
Público, sempre que houver deliberação da Comissão de Cadastro de Imóveis. 
 
9.2. A habilitação para integrar o Cadastro de Áreas não gera obrigação de aquisição da propriedade. 
 
9.3 A habilitação para integrar o Cadastro de Áreas não gera obrigação, pela Secretaria de Educação do 
Recife, quanto aos valores apresentados na proposta, podendo ser os mesmos definidos posteriormente, 
mediante avaliação do imóvel a ser realizada por órgão técnico competente designado por esta Secretaria, 
em consonância com o disposto no art. 24, inciso X, da Lei n.º 8.666/93. 
 
10. DA ESCOLHA DE IMÓVEIS 
10.1. O presente Edital não implica a obrigatoriedade de aquisição do imóvel ou de aceite de quaisquer das 
propostas apresentadas, tampouco daquela de menor valor estimativo, reservando-se à Secretaria de 
Educação do Recife o direito de optar pelo imóvel que melhor atenda ao interesse público, em observância 
ao ditame do art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93, bem como optar por não adquirir nenhum dos imóveis 
ofertados, em função de oportunidade e conveniência da Administração. 
 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/
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10.2. Em caso de convocação para eventual aquisição de imóvel(is) pela Secretaria de Educação do Recife, a 
divulgação será realizada no Diário Oficial do Município. 
 
10.3. Para eventual aquisição dos imóveis, serão necessários os seguintes documentos, além da avaliação a 
ser realizada por órgão técnico competente a ser designado por esta Secretaria de Educação do Recife: 
 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

Certidão de Regularidade Fiscal perante a Fazenda 
Nacional 

Certidão de Regularidade Fiscal perante a Fazenda 
Nacional 

Certidão regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual Certidão regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual 

Certidão de regularidade fiscal relativa aos Tributos 
Municipais 

Certidão de regularidade fiscal relativa aos Tributos 
Municipais 

Certidão de Regularidade de FGTS Certidão de Regularidade de FGTS 

Certidão Negativa do IPTU Certidão Negativa do IPTU 

Certidão Negativa do Cartório de Protesto Certidão Negativa do Cartório de Protesto 

Certidão Vintenária do imóvel Certidão Negativa da Distribuição Civil e Criminal 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

Carta de Habite-se Certidão Negativa de Falências e Concordatas 

Cópia atualizada da matrícula do imóvel Certidão Negativa Vintenária do imóvel 

Plantas, memorial descritivo e especificações do imóvel Carta de Habite-se 

Escritura Pública registrada em cartório Cópia autenticada do cartão de CNPJ 

Certidão de Casamento, RG e CPF dos proprietários Documento comprovando a Remissão de Foros 

Certidão Negativa de ônus real que possa pesar sob o 
imóvel 

Contrato Social e Aditivos da Empresa 

 Cópia atualizada da matrícula do imóvel 

 Plantas, memorial descritivo e especificações do imóvel 

 Escritura Pública registrada em cartório 

 
Certidão Negativa de ônus real que possa pesar sob o 
imóvel 

 
 
11. DAS INFORMAÇÕES 
11.1. Mais informações poderão ser obtidas no horário das 08:00 às 17:00 horas (de segunda a sexta-feira), 
por meio da Comissão do Cadastro de Imóveis, no seguinte canal: 
e-mail: chamamentoimoveis@educ.rec.br 
 
 

FREDERICO DA COSTA AMANCIO 
Secretário de Educação do Recife 

mailto:chamamentoimoveis@educ.rec.br
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ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO: REQUISITOS MÍNIMOS DO IMÓVEL 

 
 

a) O imóvel deve estar disponível para ocupação desta Secretaria de Educação quando da sua aquisição; 

b) Ser Plano; 

c) Possuir área útil mínima de 600 m²; 

d) Provido de Iluminação, Pavimentação e Água;  

e) O imóvel deverá ainda obedecer às regras de posturas e funcionamento contidas na legislação vigente, 
atender à lei de zoneamento e plano diretor (se houver), e não possuir restrição alguma que impossibilite 
sua aquisição pelos meios legais; 

f) Será dada prioridade para os imóveis que melhor atenderem às exigências ambientais e de mobilidade 
urbana;  

g) Excepcionalmente, na hipótese de não haver imóvel ofertado que preencha os requisitos dos itens “c” e 
“d”, ou seus valores estiverem acima do orçamento destinado para esse fim, a Comissão do Cadastro de 
Imóveis poderá apreciar proposta com dimensões e localização próximas das aqui exigidas. 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA DE CADASTRO DE IMÓVEL E DECLARAÇÃO 

 
 

À Secretaria de Educação do Recife 
 
Venho, pela presente, propor-lhe a venda do imóvel, ____________________________ (descrição 
detalhada do terreno, tamanho em m²), situado à _________________________________________ 
(Rua/Avenida, Nº, bairro, ponto de referência) Recife/PE, dispondo das seguintes condições 
_______________________________________ (água, luz, etc.) 
 
1 – O preço para a venda do imóvel é de R$ ________(__________________). 

2 – O imóvel será vendido livre e desembaraçado de quaisquer Ônus Reais ou Fiscais; 

3 – Esta Proposta é válida pelo prazo de ____ (prazo mínimo 60 (sessenta) dias. 

4 – Em anexo, seguem os documentos constantes no Item 4.3 do Edital N° 002/2022. 

5 – Não haverá no preço ofertado a incidência de qualquer outro ônus a ser imposto ao comprador, a 
exemplo de verbas relativas à corretagem de imóvel.  

 

DECLARO: 

I – Estar de acordo com as condições estabelecidas pela Secretaria de Educação do Recife no Edital N° 
002/2022 e seus anexos; 

II – Que, em caso de convocado para proceder à venda do imóvel ofertado, entregarei todos os 
documentos constantes no Item 10.3 do Edital N° 002/2022, dentro do prazo de até 15 (quinze) dias, 
prorrogável a critério da Administração; 

III – Que me responsabilizarei pelo custeio das despesas com o levantamento arquitetônico e regularização 
do imóvel ofertado, incluindo a obtenção de certidões e documentações necessárias. 

 

Nome do Proponente: _____________________________________________________________________ 
Identificação (CPF ou CNPJ): ________________________________________________________________ 
Endereço do Proponente: __________________________________________________________________ 
Número de telefone do Proponente: _________________________________________________________ 
E-mail do Proponente: _____________________________________________________________________ 
Nome(s) e número(s) de telefone de pessoa(s) indicada(s) pelo Proponente para acompanhar visita ao 
imóvel: _________________________________________________________________________________ 
 
 

Recife, ___ de _______________de _______. 
 

 
 

______________________________________ 
(nome legível e assinatura do Proponente)  
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ANEXO III – BAIRROS PRIORITÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEIS 
 
 
Os bairros prioritários para cadastro de imóveis, conforme disposições deste Edital são: 
 

RPA Bairro  RPA Bairro 

1 Cabanga  4 Caxangá 

1 Coelhos  4 Cidade Universitária 

1 Ilha Joana Bezerra  4 Cordeiro 

1 Santo Amaro  4 Engenho do Meio 

1 São José  4 Ilha do Retiro 

2 Água Fria  4 Iputinga 

2 Alto Santa Terezinha  4 Madalena 

2 Arruda  4 Prado 

2 Beberibe  4 Torre 

2 Bomba do Hemetério  4 Várzea 

2 Campina do Barreto  4 Zumbi 

2 Campo Grande  5 Afogados 

2 Dois Unidos  5 Areias 

2 Fundão  5 Barro 

2 Linha do Tiro  5 Bongi 

2 Peixinhos  5 Caçote 

2 Porto da Madeira  5 Coqueiral 

3 Alto do Mandu  5 Curado 

3 Alto José Bonifácio  5 Jardim São Paulo 

3 Alto José do Pinho  5 Jiquiá 

3 Apipucos  5 Mangueira 

3 Brejo da Guabiraba  5 Mustardinha 

3 Brejo de Beberibe  5 San Martin 

3 Casa Amarela  5 Sancho 

3 Córrego do Jenipapo  5 Tejipió 

3 Macaxeira  6 Boa Viagem 

3 Mangabeira  6 Brasília Teimosa 

3 Monteiro  6 Cohab 

3 Morro da Conceição  6 Ibura 

3 Nova Descoberta  6 Imbiribeira 

3 Passarinho  6 Ipsep 

3 Pau-Ferro  6 Jordão 

3 Sítio dos Pintos  6 Pina 

3 Vasco da Gama    
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Metodologia para Definição dos Bairros Prioritários para a Prefeitura 
 
A determinação dos bairros prioritários para a Prefeitura do Recife para aquisição de imóveis está 
diretamente relacionada ao planejamento de expansão da oferta de vagas na Educação Infantil.  

Atualmente, o volume de vagas para creche é insuficiente para suprir a demanda na maioria dos bairros do 
Recife. Há, entretanto, fatores que elevam a urgência de expansão da oferta de vagas em determinadas 
áreas. 

Um destes fatores é a própria cobertura, representada pelo percentual de crianças em idade de creche 
atendidas pela rede municipal. Outro fator importante é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 
IDHM do bairro. Ainda que defasado, o IDHM serve como marcador para priorizar os bairros mais 
vulneráveis. 

Desta forma, a seleção dos bairros foco do chamamento se baseou nos dois indicadores: 

1. Cobertura pela rede municipal de crianças com idade de 0 a 3 anos; 
2. Perfil Socioeconômico do bairro. 
 
A cobertura pela rede municipal de crianças com idade de 0 a 3 anos foi obtida por meio de dados do censo 
escolar da Educação Básica em comparação com os dados demográficos do IBGE. Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-
populacao.html?=&t=downloads 

Considerando a não existência de publicação do IBGE da projeção populacional por idade, a obtenção de 
dado estimado da população de 0 a 3 anos no Recife e respectivos bairros se baseou na aplicação, sobre a 
população do Recife, do percentual desta faixa etária divulgada para o estado de Pernambuco.  

O perfil socioeconômico do bairro foi obtido através do indicador IDHM (Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal) na dimensão Educação. Nos casos em que um bairro aparece com mais de um 
resultado de IDHM, foram adotadas as médias de todas as ocorrências do bairro.  

OS dados do IDHM foram coletados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 
2020. Disponível em http://atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca.  

Foram considerados elegíveis para este Edital os bairros que apresentaram cumulativamente os seguintes 
critérios: 

a. Cobertura pela rede municipal inferior a 20% das crianças de 0 a 3; e  
b. IDHM Educação médio inferior a 0,800. 

 
Importante ressaltar que a determinação desta lista de bairros não desconsidera a demanda existente em 
outras localidades. No entanto, os demais bairros apresentam melhor cobertura e/ou um contexto social 
mais favorável, aqui representado por IDHM mais elevados, podendo ser objeto de outras aquisições 
independentes deste cadastro de imóveis.  

Destaque-se que a utilização desta metodologia possibilitou uma seleção objetiva, baseada em dados 
públicos, dos bairros prioritários para aquisição de imóveis enquanto etapa necessária para a expansão de 
vagas na Educação Infantil, especialmente por meio da construção de novas creches. 

 
 

 

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=downloads
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=downloads
http://atlasbrasil.org.br/acervo/biblioteca

