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Licitação 003/2021 

CARTA CONVITE 001/2021 

 

 O Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais, doravante denominado GOB-MG, 
estabelecido em Belo Horizonte, Avenida Cristiano Machado n° 10.173, inscrito no 
CNPJ nº 01.594.701/0001-69, através da Grande Secretaria de Administração e 
Patrimônio torna público para conhecimento dos interessados, que se reunirá na 
sede do Grande Oriente do Brasil – Minas Gerais, situado na Avenida Cristiano 
Machado, n° 10.173, Heliópolis, Belo Horizonte – MG, para a seleção e contratação 
de empresa para a prestação de serviços para determinação de avaliação e do valor 
venal do imóvel, conforme descrito no objeto, com posterior publicação do respectivo 
Edital de Licitação 003/2021. 

 

DO OBJETO 

 

Constitui o objeto desta Carta Convite, a realização de Licitação para contratação de 
empresa especializada, para determinação do valor venal do imóvel, abaixo especificado, 
dentro da finalidade indicada, sendo as áreas correspondentes no edital 003/2021 

 

     - Tipo de Imóvel: Comercial 

    - Local: Avenida Cristiano Machado, 10.173 – Bairro Heliópolis – Belo Horizonte /MG 
e Imóvel à Rua Lila Borja, 202. 

 

  Áreas dos terrenos: 

- Terreno Frontal – 2.300,00 m2 

- Terreno de fundos – 2.763,85 m2 

    

- Finalidade:  

 

- Contratação de empresa especializada para determinação do valor venal do imóvel, 
abaixo especificado, dentro da finalidade indicada: 

- Tipo de Imóvel: Comercial 

- Local: Avenida Cristiano Machado, 10.173 – Bairro Heliópolis – Belo 
Horizonte/MG bem como a edificação nos fundos que tem entrada pela Rua Lila 
Borja,202. 
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- Finalidade: Determinação do valor de mercado do imóvel, no estado em que se 
encontram as edificações, considerando isoladamente as possíveis destinações, 
bem como o valor sinérgico do empreendimento, quando consideradas em 
conjunto; 
- Avaliação da construção acabada e inacabada pelo método comparativo 

direto de dados do mercado; 
- Viabilidade técnica de instituição do condomínio; 
- Análise da legislação municipal atual; 
- Avaliação separada de cada imóvel. 
 
 
 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 
Entrega da Proposta: 
 
- Data: 07 de outubro de 2021. 
- Horário: Até 18:00  
 

O licitante deverá apresentar sua proposta, à Secretaria de Administração e 
Patrimônio, localizada na sede do GOB-MG ou por meio eletrônico 
(admpatrimonio@gobmg.org.br), contendo os valores unitários e totais, já 
considerados e inclusos todos os tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução 
do objeto.  

 
 
 

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2021. 
 
 

Henrique Wesley Aranha Ruas 
Grande Secretário de Administração e Patrimônio 

31-99110-4421 
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