
MODELO 01 
 

CARTA PROPOSTA DE VIABILIDADE SÓCIA ECONÔMICA  
Razão Social:................................................................................................................ 

CNPJ.............................................................................................................................. 
Endereço completo: 
 
CONCORRÊNCIA DE PREÇOS N.°  
 

DO OBJETO 
 
 Seleção de pessoa(s) jurídica(s) interessadas na CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE 
USO dos seguintes imóveis: 
 

A) Área de terra, localizada no Retiro Fazenda Santa Helena, na Rodovia Estadual PR 
– 092, Km 370 + 250 m. Bairro Guaxupé, cujas matrículas e  medidas estão abaixo 

relacionadas, com um  total  de 31.664,43 m2 (trinta e um mil, seiscentos e sessenta 
e quatro metros e quarenta e três centímetros),  as demais medidas e confrontações 
estão especificadas no mapa e memorial descritivo anexos, como também na 
Certidão do Registro de Cartório de Imóveis do Município de Andirá. 

MATRÍCULAS:  10.255  –     312,10 M2 
   10.278  - 2.415,96 M2  

   10.669      - 1.875,90 M2 
   10.670   -  3.751,80 M2 
   10.671   - 3.751,80 M2 
   10.672  -  5.540,10 M2 
   10.673  -  4.874,72 M2 
   10.674  - 3.074,66 M2 
   10.675   -  1.644,98 M2 

   10.676  - 1.862,50 M2 
   10.677  - 2.559,91 M2 
   TOTAL  -       31.664,43 M2 
     

B) Área de terra formada pelas ruas A, B, C, D, E, F, G e H, localizadas no loteamento 
STELLA MARIS, que compõe uma área total de 16.735,57 m2 (dezesseis mil e 

setecentos e trinta e cinco metros e cinqüenta e sete centímetros), objeto da 
matrícula 10.279 do CRI de Andirá, cujas medidas e confrontações estão 
especificadas no mapa e memorial descritivo anexos, e na certidão do CRI de 
Andirá. 



 

Critério de Julgamento – melhor proposta em relação aos itens apontados abaixo: 
 
I – Maior número de empregos gerados. Sendo o mínimo de empregos a ser gerado no 

primeiro ano – 30 e no segundo - 50. 
 
II – Relação entre a área a ser construída e área total do terreno; investimento no primeiro 
ano mínimo 30.000.000,00 e R$ 20.000.000,00 a partir do 2º ano. Sendo área construída – 
2.000 m2 no primeiro ano e 400 m2 no 2º ano.  
 

III – Previsão de arrecadação de tributos, especialmente de ICMS; 
 
IV – Previsão de Faturamento Mensal; 
 
V – Estimativa de quantidade de matéria prima produzida no local ou na Região; 
 

VI – Estimativa de impacto ao meio ambiente em decorrência da implantação da unidade 
industrial; 
 
VII – Prazo para o início e término da construção e funcionamento; 
 
1.3 Os itens I, III e VI serão os de maior valor no julgamento, sendo que cada emprego 

apresentado corresponde o peso de 2 pontos; cada R$ 10.000,00 de arrecadação de  ICMS 
corresponde o peso de  1,9 pontos e a empresa que apresentar o menor impacto ao meio 
ambiente terá o peso de 1,5 pontos, os demais itens terão o peso de 01 ponto cada. A 
Comissão Permanente de Licitação terá total autonomia na escolha da melhor proposta, 
ficando a seu critério a análise dos itens apresentados acima. 
Local e data:  
 

Assinatura do representante legal 
 
 

Carimbo CNPJ 
 


