
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO  

 
REFERENTE: CREDENCIAMENTO Nº 007/2018  

 

PROCESSO N.º: 00146.11.07.682.2018 

 
OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas e profissionais habilitados para futura prestação de 

serviços de parecer técnico de avaliação mercadológica para aquisição e locação de imóvel de uso da 

Prefeitura Municipal de Camaçari, bem como parecer em sede de laudo judicial e expedição de documentação 

cartorária para aquisição de imóvel, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos. 

 

Os questionamento foi submetido ao Setor requisitante que pós análise esclarecemos: 

 

Referente a exigência constante na alínea “i.1” do subitem 5.2.1 do edital do CREDENCIAMENTO 007/2018, in 

verbis: 

 
i) Os corretores de imóveis (devidamente registrados no CRECI), deverão apresentar ainda: 

 
i.1) Diploma de curso superior em Gestão Imobiliária ou especialização em Avaliação Imobiliária; 

 

Podemos constatar que o edital se preocupou em possibilitar duas formas de comprovação da formação 

profissional dos corretores: 1) Diploma de curso superior em Gestão Imobiliária; 2) especialização em Avaliação 

Imobiliária. 

 
A segunda opção foi objeto de questionamento, alegando a questionante “que foi acrescido na norma do 

certame a expressão “especialização”, o que pode gerar dúvida para os concorrentes” uma vez que “a profissão 

de Corretor de imóveis não é exclusiva para profissionais com curso superior”. 

 
A questionante citou o art. 2º da Lei 6.530/78, e o art. 2º da 1.066/2007, comprovando tal afirmação: 

 
Lei 6.530/78 - Art 2º O exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor 

de título de Técnico em Transações Imobiliárias. 
 

Lei 1.066/07 - Art 2º Poderá inscrever-se no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários o 
Corretor de Imóveis que seja, cumulativa ou alternativamente:  

 
I) possuidor de diploma de curso superior em gestão imobiliária ou 

equivalente;  

 

II) possuidor de certificado de conclusão de curso de avaliação 
imobiliária. 

 
Para esclarescer tal dúvida, recorreremos as seguintes considerações: 

 

a) A exigência de “especialização em Avaliação Imobiliária” é comum aos profissionais que possuem 

inscrição no Cadastro nacional de Avaliadores Imobiliários – CNAI e foi disciplinada no Ato normativo nº 

1 de 28/08/2006 / COFECI: 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



 
Art 2º Poderá inscrever-se no CNAI o Corretor de Imóveis, pessoa física, 

regularmente inscrito em Conselho Regional de Corretores de Imóveis e que 
seja, cumulativa ou alternativamente, possuidor de: I) diploma de curso 
superior em gestão imobiliária ou equivalente; II) certificado de especialista em 
avaliação imobiliária. 

 
Parágrafo Único - Somente serão aceitos os certificados de cursos 
reconhecidos pelo COFECI, na forma prevista neste Ato Normativo. 
 

Art 3º Será reconhecido pelo COFECI, para fins de habilitação do Corretor de 
Imóveis à inscrição no CNAI: I) o curso de especialista em avaliação 
imobiliária que, com carga horária mínima de 20 (vinte) horas-aula, 
atender ao seguinte conteúdo programático: a) Histórico da avaliação de 
imóveis no Brasil; b) As normas da ABNT da série 14653; c) A Resolução-
COFECI nº 957/2006; d) O Corretor de Imóveis avaliador e a ética 
profissional; e) A metodologia avaliatória e o valor de mercado; f) Imóveis 
urbanos e imóveis rurais; g) Valor de compra e venda e valor de locação ou 
arrendamento; h) Roteiro, conteúdo mínimo e apresentação do Parecer 
Técnico de Avaliação Mercadológica (PTAM); i) O PTAM em perícias nos 
processos judiciais; j) Honorários do Corretor de Imóveis emissor do PTAM. II) 
o curso superior em gestão imobiliária ou equivalente que tiver incluída 
em sua grade curricular a disciplina de Avaliação de Imóveis, cuja 
ementa atenda, como mínimo, os requisitos do inciso I deste artigo. 

 

b) A exigência “especialização em Avaliação Imobiliária” constante na alínea “i.1” do subitem 5.2.1 do 

edital do CREDENCIAMENTO 007/2018 não fez qualquer menção a cursos de especialização de nível 

superior (latu sensu ou stricto sensu por exemplo) 

 
Portanto, opinamos que sejam aceitos certificados de conclusão de curso de avaliação imobiliária – não 

superior (conforme disposto na resolução 1066/2007/COFECI) que garanta o título de especialista em avaliação 

imobiliária uma vez que tal validação será realizada pela COFECI/CRECI quando da emissão do Certificado de 

Registro no Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários – CNAI exigido na alínea “i.2” do subitem 5.2.1 do 

edital do CREDENCIAMENTO 007/2018.  

 

 

 
Em 19/12/2018. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
Presidente em Exercício da COMPEL 


