
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2018 
ANEXO II DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE  

PROCURA DE IMÓVEL PARA AQUISIÇÃO  
 
 

PROPOSTA COMERCIAL  
 
1. Proponente  
Nome / Razão Social: CNPJ / CPF:  
Endereço:  
Representante(s) Legal(is): CPF:  
 
2. Informações de contato  
Nome: Cargo: Telefone: e-mail:  
 
3. Imóvel  
Localização (endereço completo): ________________________________________________  
Matrícula:  
Data do término da construção: __/__/____  
Construtora responsável pela obra: _______________________________________________  
Disponibilidade imediata:  
( ) sim  
( ) não, neste caso especificar a data de disponibilidade _________________________________ 
 
Áreas condominiais: 
 
Especificar as áreas condominiais e comuns __________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
Vagas de garagem: ___________________________________________________________ 
Descrição da área privativa e útil (contemplando áreas de circulação, banheiros, etc): 
______________________________________________________________________________  
Descrição da área no andar térreo (contemplando áreas de circulação, banheiros, etc):  
Quantidade, número do(s) pavimento(s) e área(s) do andar-tipo (contemplando áreas de 
circulação, banheiros, etc): ________________________________________________________  
Outras áreas (especificar):______________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
Pé-direito do térreo: ____________  
Pé-direito do andar-tipo: ____________  
Sistema de climatização instalado: ___________  
Tipo de forro: _____________  
Tipo de piso: ______________  
Elevadores (quantidade, marca, modelo, capacidade e velocidade): _____________________  
______________________________________________________________________________  
 
Rede elétrica estabilizada:  
 
( ) sim, total, especificar: __________________________________________________________ 
( ) não  
______________________________________________________________________________ 
Elementos de sustentabilidade ambiental:  
 
( ) reuso da água da chuva;  
( ) células fotovoltaicas;  



( ) outros, especificar: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Alvará bombeiros:  
 
( ) sim  
( ) não, neste caso justificar: ______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Habite-se:  
 
( ) sim  
( ) não, neste caso justificar: ______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Outras informações relevantes: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
Por m²: ____________________________________________________________________  
Global: ____________________________________________________________________  
 
5. Validade: 90 dias 
 
6. Valor da Taxa Condominial (em reais) e lista de serviços compreendidos no custo 
condominial  
 
7. Declarações  
 
Declara a proponente, sob as penas da lei, que: 
Está regular perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS, bem como não 
consta do Cadastro de Devedores da Justiça do Trabalho;  
Seus sócios e/ou representantes legais não possuem qualquer relação de parentesco, até o 4º 
grau, com empregado (ocupante de cargo efetivo, cargo ou função em comissão), bem como 
nenhum dos membros da Comissão de Avaliação ou dirigentes integrantes da Diretoria ou 
Membros do Plenário do CRCRS;  
Não está impedida de contratar com a Administração Pública, estando ciente de que eventual 
situação superveniente que altere essa situação deverá ser imediatamente comunicada;  
A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e seu conteúdo não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato deste Chamamento, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato deste Chamamento quanto a participar ou não deste;  
Conforme determina o inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvada a 
possibilidade emprego de menor na condição de aprendiz.  
Está ciente de que as comunicações da Comissão de Avaliação com a proponente se darão 
através dos contatos informados nesta proposta, sendo sua obrigação informar eventual 
alteração, não podendo alegar qualquer desconhecimento de informação ou solicitação realizada 
por meio dos contatos aqui informados;  
Está ciente que correm por sua conta eventuais despesas com sua participação no 
Chamamento Público; 
Autoriza o CRCRS a acessar suas informações junto ao Sistema de Informações de Crédito do 
Banco Central do Brasil – SCR; 
 
Porto Alegre, ___ de ______________ de 2018 
 
_____________________________  
Proponente  


