
PROSPECÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15/2021

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

O Conselho  Regional  de  Contabilidade  do  Rio  Grande  do  Sul  –  CRCRS,  Entidade  de
Fiscalização  e  de  Registro  da  Profissão  Contábil,  criada  pelo  Decreto-Lei  n.º  9.295/46,
inscrita  no  CNPJ  n.º  92.698.471/0001-33, no  uso  de  suas  atribuições,  comunica  que
pretende realizar a contratação de locação de imóveis, no interior do Estado do Rio Grande
do Sul,   para a instalação e funcionamento das suas Delegacias Regionais, conforme o
objeto abaixo descrito, através do procedimento administrativo de Dispensa de Licitação,
com fundamento no Artigo 24, Inciso X, da Lei n.º 8.666/93.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital tem por objeto a PROSPECÇÃO DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS NO
MERCADO IMOBILIÁRIO PARA LOCAÇÃO, a serem destinados à instalação  de 6 (seis)
Delegacias Regionais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, com a
finalidade  de  execução  da  prestação  de  serviços  públicos  de  registro,  fiscalização  e
desenvolvimento do exercício profissional, nas  cidades de Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo,
Pelotas,  Santa  Cruz  do  Sul  e  São  Leopoldo,   conforme  condições  e  especificações
dispostas no Edital e seus anexos.

1.2.  O imóvel deve estar concluído ou em processo de acabamento, cuja conclusão, com a
realização das adaptações necessárias ao arranjo físico, ocorra em até 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura do contrato, devendo ser entregue, conforme condições exigidas, caso
a proposta venha ser aceita pelo CRCRS.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão  participar  deste  certame  pessoas  físicas  ou  jurídicas  que  atendam  às
condições exigidas neste Edital e seus anexos. 

2.2. Não poderão participar deste certame:

2.2.1. Interessados que se  encontrem com falência decretada,  em processo de
recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação;

2.2.2. Interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública ou punidos com a sanção de suspensão temporária
do direito de licitar;

2.2.3.  Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação e quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no
art. 9º da Lei n. 8.666/1993.

3. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA (ENVELOPE)

3.1. Como condição prévia ao exame da documentação apresentada pelos interessados,
serão consultados os seguintes cadastros:
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3.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –  SICAF;

3.1.2.  Cadastro Nacional  de Empresas Inidôneas e Suspensas  – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

3.1.3.  Cadastro  Nacional  de  Condenações  Cíveis  por  Atos  de  Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;

3.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

3.2.  Não poderão participar os interessados que estejam proibidos de celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente.

3.3. De modo a permitir a análise das condições de oferta do mercado imobiliário local e sua
adequação  ao  padrão  exigido  pelo  CRCRS,  os  interessados  deverão  apresentar  suas
propostas conforme Anexo II do Edital.

3.3.1. A proposta de locação (Anexo II) deverá ser preenchida e entregue com a
documentação exigida.

3.4. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser
entregues em envelope fechado e lacrado, rubricado no fecho e identificado com o nome do
proponente, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os
seguintes dizeres: 

 Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul

        Chamamento Público n.º 01/2021

Envelope n.º 01 – Proposta de Preços e Documentos de Habilitação

3.5. As propostas seguirão o presente edital de chamamento público, que visa a clareza e
padronização  dos  requisitos.  Informações  adicionais  ou  que  extrapolem  os  requisitos
objetivados pela Administração serão desconsideradas, assim como aquelas propostas que
porventura adotem modelos diferentes e diversos do presente.

3.6. As propostas deverão conter todas as especificações dos imóveis e o preço proposto, já
incluídos todos os custos para entregar o imóvel com as especificações descritas e o prazo
suficiente para a entrega, que não poderá ser superior a 30 dias.

3.6.1. Deverá constar da proposta o valor mensal do aluguel e valor total para 12
(doze) meses, que deve computar todos os custos necessários para a realização do
objeto desta locação (despesas comuns, IPTU etc.), bem como demais impostos,
contribuições  sociais,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais,
garantias, taxas, emolumentos, seguros, exigências de adequação previstas nesta
convocação e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o contrato.

3.7.  A proposta deverá ser formalmente assinada  pelo proprietário ou seu representante,
desde que possua poderes para tal. 

3.7.1. A proposta sem assinatura será desclassificada.

3.8. A proposta de preço e a documentação para habilitação deverão ser apresentadas em
envelope  lacrado,  contendo  a  identificação  especificada  no  subitem  3.4  e  deverá  ser
endereçada  à  sede  do  CRCRS,  via  postal  ou  equivalente,  ou  protocolado  na  sede  do
CRCRS, localizada na Rua Gutemberg, n.º 151, andares 11º, 13º e 14º, bairro Petrópolis,
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Porto Alegre/RS  –  CEP: 91310-010, podendo ser recebida no horário das 9 horas às 17
horas, até o dia 28/04/2021.

3.9.  O  interessado  no  presente  chamamento  público  poderá  encaminhar  o  envelope
contendo a proposta e a documentação de habilitação exigida, via SEDEX, serviço similar
ou correspondência registrada,  desde que seja recepcionada na Comissão de Licitação,
assumindo  o  proponente  os  riscos  por  eventuais  atrasos  no  transporte  e  entrega  da
documentação.

3.9.1.  Quando enviados por via postal ou equivalente (serviços especializados de
entrega, transportadoras, etc.), somente serão considerados se derem entrada no
Protocolo do CRCRS até as 17:00 horas do dia 28/04/2021.

3.10.  A validade da  proposta  de preços  deverá  ser  de,  no  mínimo,  60  (sessenta)  dias
contados da data para a entrega da mesma, determinada neste edital.

3.11. O CRCRS reserva-se o direito de visitar os imóveis ofertados ou solicitar informações
complementares,  e,  para  tanto,  os  interessados  deverão  fazer  constar  da  proposta,
telefone(s) e nome(s) da(s) pessoa(s) para contato, conforme Anexo II deste edital.

3.12. O valor efetivo da locação será estabelecido posteriormente, em razão das condições
de  aproveitamento  dos  imóveis  oferecidos  e  depois  de  verificados  o  atendimento  aos
requisitos  estabelecidos  neste  edital  e  da  compatibilidade  de  seu  valor  de  mercado,
conforme previsto no Art. 24, Inciso X,  da Lei n.º 8666/93.

3.13. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta de
preço  acarretará,  necessariamente,  a  aceitação  total  das  condições  previstas  neste
Instrumento.

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

4.1. Para avaliação das propostas é necessário apresentar os seguintes documentos:

4.2. Documentação do Imóvel

4.2.1. Carta de “Habite-se”.

4.2.2.  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários no Município (IPTU e
outras taxas imobiliárias).

4.2.3. Certidão da Matrícula do Imóvel Atualizada emitida pelo Cartório de Registro
Geral de Imóveis competente.

4.2.4. Fotos e/ou imagens do imóvel.

4.2.5. Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande
do Sul.

4.2.6. Declaração do proponente  de que no  momento  da  contratação  o  imóvel
ofertado  estará  assegurado  por  Prêmio  de  Seguro  complementar  contra  fogo,
conforme versa o inciso VIII, do Art. 22, da Lei n.º 8.245/91.

4.2.7. Convenção  e  instituição  de  Condomínio,  com  especificação  de  valor  e
serviços  inclusos  (se  houver),  detalhamento  dos  serviços  e  demais  despesas
eventuais que interfiram no valor total da despesa.
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4.3. Documentação de Pessoa Física Não Empresária (CPF)

4.3.1. Carteira de Identidade.

4.3.2. Cadastro Pessoa Física (CPF).

4.3.3. Comprovante de Endereço (com emissão não superior a 3 meses).

4.3.4. Certidão de Nascimento/Casamento.

4.3.5. Certidão da Dívida Ativa Municipal.

4.3.6. Certidão Negativa de Débitos com a União.

4.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

4.3.8. Declaração de desimpedimento ou impedimento do imóvel (Anexo III).

4.3.9. Em se tratando de proponente casado sob qualquer regime com comunhão
de bens, deverá ser apresentada a mesma documentação acima, referentes aos
subitens 4.3.1 a 4.3.7,  de ambos os cônjuges,  além da apresentação de forma
conjunta da proposta e declaração do item 4.3.8.

4.4. Documentação de Pessoas Jurídica ou Pessoa Física Empresária (CNPJ)

4.4.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

4.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada  –  EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores.

4.4.3. Inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com
averbação no Registro onde tem sede a  matriz,  no  caso de ser  o participante
sucursal, filial ou agência.

4.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores.

4.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País.

4.4.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

4.4.7. Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação  de  certidão  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n.º 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

4.4.8. Prova  de  regularidade  com  o  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço
(FGTS).
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4.4.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943.

4.4.10. Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  municipal,  relativo  ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual.

4.4.11. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

4.4.12. Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos municipais relacionados
ao objeto licitatório,  deverá comprovar tal  condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

4.5. Outros documentos poderão ser solicitados por ocasião da celebração do contrato de
locação.

4.6. Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de  requisitos,
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.

5. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS

5.1.  O envelope  lacrado  contendo  a  proposta  e  a  documentação  exigidas,  deverá  ser
enviado por via postal ou protocolado na sede do CRCRS, localizada na Rua Gutemberg, n.º
151, andares 11º, 12.º e 13º, Bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS – CEP: 91.310-010, a partir
do dia 12/04/2021 até o dia 28/04/2021, no horário das 9 horas às 17 horas, de segunda-
feira a sexta-feira. 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1. A Abertura dos envelopes será realizada no dia 29/04/2021, às 9 horas, pela Comissão
Permanente de Licitação, na sede do CRCRS, localizada na Av. Senador Tarso Dutra, n.º
170, Loja 101 – Bairro Petrópolis, em Porto Alegre/RS.

7. DO VALOR DO ALUGUEL

7.1. O valor da locação deverá ser compatível com o preço de mercado, mediante a prévia
avaliação, conforme orienta o Inciso X, do Art. 24 da Lei n.º 8666/93.

8. DA SELEÇÃO DO IMÓVEL

8.1. A seleção dos imóveis será feita pela Comissão de Licitação do CRCRS e será baseada
nas  especificações  contidas  no  Edital  e  Anexos  deste  instrumento  convocatório,  em
conformidade aos critérios determinados.

8.2. Serão adotados como critérios para a seleção do imóvel, as características elencadas
no Edital e Anexos deste Instrumento Convocatório, sendo observados:

8.2.1. Localização;
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8.2.2. Qualidade das instalações físicas do imóvel;

8.2.3. Idade de construção do imóvel;

8.2.4. Atendimento a todos os requisitos do projeto básico.

8.3.  A classificação e  seleção da melhor  proposta dentre as pré-qualificadas  levará em
consideração,  em  especial,  dentre  os  critérios  de  conveniência  e  finalidade  do  imóvel
pretendido pelo CRCRS, o valor pretendido para a futura locação.

8.4. A aprovação das propostas que continuarão a participar do Chamamento Público será
realizada pela Comissão de Licitação, no prazo de até 5 dias úteis, a partir da data final do
recebimento  do  envelope  contendo  a  proposta  e  documentação,  apresentando  como
critérios de avaliação as especificações dispostas neste instrumento convocatório.

8.5. A Comissão de licitação encaminhará à Administração do CRCRS a relação dos imóveis
que preencham as condições discriminadas neste Edital.

8.6. O CRCRS poderá  visitar  os  imóveis  que atendam as  condições  deste  Edital,  para
verificar a situação real dos mesmos.

8.7. A Administração do CRCRS avaliará os imóveis provenientes das propostas aprovadas
pela Comissão de Licitação, no prazo de até 20 dias úteis.

8.8.  Serão desclassificadas as  propostas que não atenderem aos requisitos estipulados
neste edital.

8.9. O presente Edital não implica em obrigatoriedade de locação do imóvel ou de aceite de
quaisquer das propostas apresentadas.

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO

9.1. O resultado da presente prospecção será publicado no Diário Oficial da União e no site
do CRCRS: www.crcrs.org.br.

9.2. Oportunamente, dentro do prazo da Proposta, será convocado o seu proprietário para a
formalização da contratação.

10. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

10.1.  O contrato  de  locação  do imóvel  escolhido,  atendidos  os  requisitos  estabelecidos
neste Edital e os previstos na legislação aplicável, será celebrado com o Conselho Regional
de Contabilidade do Rio Grande do Sul, na forma da  lei.

10.1.1.  As  obrigações  decorrentes  da  contratação  serão  formalizadas  por
instrumento  de  Contrato,  celebrado  entre  o  CRCRS,  a  ser  denominado
LOCATÁRIO,  e  o  proponente  vencedor,  a  ser  denominado  LOCADOR,  que
observará os termos da Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 8.245/91 e das demais legislações
correlatas.

10.2. Para a formalização do Contrato será utilizada a minuta padrão constante no Anexo IV
do presente Edital.

10.3. Para fins de formalização da contratação pertinente ao imóvel eleito, serão exigidas as
atualizações  dos  documentos  relacionados  no  Item  n.º  4  deste  instrumento,  além  dos
seguintes documentos, em plena validade:
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10.3.1. Relativos ao imóvel:

10.3.1.1. Matrícula atualizada (com emissão não superior a 30 dias);

10.3.1.2. Cópias  dos  3  (três)  últimos  comprovantes  de  pagamento  do
condomínio ou o respectivo termo de quitação;

10.3.2.3. Cópia do último IPTU emitido.

10.3.2. Relativos ao condomínio:

10.3.2.1. Estatuto social.

10.4. O locador, desde que garanta a entrega do imóvel no prazo exigido, poderá aguardar a
assinatura do Contrato para iniciar as adequações do imóvel às exigências do CRCRS.

10.5. Entretanto, seus efeitos financeiros e vigência iniciarão após a entrega do imóvel, com
assinatura do termo de recebimento das chaves e apresentação do habite-se e demais
documentos exigidos.

10.6. Para  assinatura  do  Contrato,  serão  exigidos  os  documentos  que  comprovem  a
regularidade jurídica, trabalhista, fiscal do locador e demais documentos elencados neste
Edital e seus anexos. 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses,  a partir  da sua data de
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, até o limite máximo de 120
(cento e vinte) meses, nos termos do artigo 51 da lei n.º 8.245/1991, mediante assinatura de
termo aditivo,  enquanto houver  necessidade pública a ser  atendida através da presente
contratação.

11.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

11.3. É vedada a prorrogação automática do contrato.

11.4.  A periodicidade de reajuste do contrato de locação de imóvel, quando couber, será
anual e será calculado com base no índice de preços ao consumidor amplo – IPCA, ou outro
que vier substituí-lo.

11.5. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento do período de vigência, desde
que devidamente justificado o interesse público, sem que desta ocorra ônus de qualquer
natureza ao locatário.

11.6.  Quanto  à  rescisão  contratual,  importante  observar  as  hipóteses  de  rescisão  do
contrato de locação e as prerrogativas do Locatário elencadas na minuta de contrato, Anexo
IV deste Edital.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Os critérios referentes ao pagamento da contratação encontram-se pormenorizados
em Tópico específico do Projeto Básico, Anexo I do Edital.
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13. INFORMAÇÕES

13.1.  Quaisquer  esclarecimentos  poderão  ser  obtidos  com a  Comissão de  Licitação do
CRCRS, no endereço eletrônico comlic@crcrs.org.br ou pelo telefone (51) 3254-9400, no
horário das 9 horas às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira.

14. CONSIDERAÇÕES GERAIS

14.1. As informações prestadas serão objeto de análise e avaliação pela Administração, que
poderá  promover  diligências  para  verificar  ou  complementar  as  informações  ou
documentações. 

14.2. As Certidões e demais documentos que serão entregues junto com as propostas não
serão devolvidos aos proponentes.

14.3.  As Certidões e os documentos serão utilizados para a avaliação das condições e
situação do imóvel e de seu proprietário.

14.4. O presente Edital não implica em obrigatoriedade de locação do imóvel ou de aceite
de quaisquer das propostas apresentadas.

15. DOS ANEXOS

15.1. Fazem parte deste Edital, os seguintes anexos:

15.1.1. ANEXO I – Projeto Básico;

15.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;

15.1.3. ANEXO III – Declaração de Desimpedimento/Impedimento do Imóvel;

15.1.4. ANEXO IV – Minuta do Contrato.

                             

Porto Alegre, 12 de abril de 2021.

     Ana Tércia Lopes Rodrigues
                                                                  Presidente do CRCRS
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       CHAMAMENTO PÚBLICO CRCRS N.º 01/2021

           PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15/2021

               ANEXO I

              PROJETO BÁSICO

Este documento tem por objetivo fornecer aos interessados no Chamamento Público as
especificações  básicas  que  deverão  ser  seguidas  para  o  atendimento  do  seu  objeto  e
respectiva  contratação de locação de imóvel,  com atendimento às determinações legais
dispostas na Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 8.245/1991 e demais normas legais que regem a
matéria. 

1. OBJETO

1.1. A prospecção de imóveis  disponíveis no mercado imobiliário  para locação, a serem
destinados  à  instalação  de  6  (seis)  Delegacias  Regionais  do  Conselho  Regional  de
Contabilidade do Rio Grande do Sul, com a finalidade de execução da prestação de serviços
públicos de registro, fiscalização e desenvolvimento do exercício profissional,  nas  cidades
de Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul e São Leopoldo,  conforme
especificações mínimas dispostas neste instrumento.

1.2.  O imóvel deve estar concluído ou em processo de acabamento, cuja conclusão, com a
realização das adaptações necessárias ao arranjo físico, ocorra em até 30 (trinta) dias, a
contar da assinatura do contrato, devendo ser entregue, conforme condições exigidas, caso
a proposta venha ser aceita pelo CRCRS.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS IMÓVEIS A SEREM LOCADOS

De maneira a permitir  a  identificação do espaço físico necessário ao funcionamento da
Delegacia Regional do CRCRS, o imóvel a ser locado deverá, obrigatoriamente, atender os
seguintes requisitos mínimos:

2.1. Condições do imóvel:

2.1.1. O imóvel ofertado deve estar localizado em prédio comercial.

2.1.1.  O imóvel deverá estar em ótimo estado de conservação, inteiramente regularizado,
dispondo de todas as licenças, alvarás e demais documentações necessárias ao seu uso,
bem como o imóvel ofertado deverá ser de bom padrão construtivo de acabamento. 

2.1.2.  O  imóvel  deverá  possuir  Plano  de  Prevenção  e  Combate  a  Incêndio  (PPCI)
regularizado e vigente no Corpo de Bombeiros, juntamente com o respectivo alvará, com
todas as instalações, equipamentos e dispositivos adequados ao plano aprovado, tais como
extintores, iluminação de emergência e sinalização de emergência, entre outros.

2.1.3. O alvará do PPCI deverá abordar não somente as áreas condominiais, mas também
as áreas privativas a serem locadas pelo CRCRS, já considerando a compartimentação para
o  uso  da  instituição  e  a  instalação  de  todos  os  equipamentos  e  dispositivos  do  plano
aprovado pelo Corpo de Bombeiros para estes locais, em específico.

2.1.4. A responsabilidade pela contratação do seguro de proteção de danos ao imóvel será
de inteira responsabilidade do locador.
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2.2. Localização:

O imóvel deverá estar localizado, preferencialmente na área central da cidade, sendo que as
vias de acesso deverão ser pavimentadas, não sujeitas a alagamentos, com facilidade de
acesso tanto por meio de veículos como por transporte coletivo, bem como transportes não
motorizados.

2.3. Área privativa:

O imóvel deverá possuir área privativa mínima  de 30m² e máxima de 50m², dispondo de
banheiro(s) privativo(s).

2.4. Instalações Hidráulicas: 

As instalações hidráulicas condizentes com a população prevista para a edificação, a qual
deverá  atender  às  exigências  de  estanqueidade  e  às  normas  vigentes  da  ABNT  e
Concessionária local e, estar ligada à rede de esgoto pública. 

2.5. Acessibilidade: 

A edificação deverá  estar  de acordo com as  normas de acessibilidade,  possibilitando o
acesso de pessoas com necessidades especiais às  suas dependências.

2.6. Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio:

A  edificação deverá dispor de equipamentos de proteção de descargas atmosféricas de
acordo com as normas vigentes. A edificação deverá estar de acordo com as normas de
prevenção  e  combate  a  incêndio  e  pânico,  dispondo  de  equipamentos  de  detecção  e
combate a incêndio. 

2.7. Sistema de Climatização: 

O  imóvel  deverá  possuir  aparelho  condicionador  de  ar  instalado,  com  atendimento  às
normas condominiais, que atenda adequadamente o seu ambiente, com sistema VRF ou
split, visando assegurar as condições de temperatura, umidade, renovação de ar e filtragem
adequadas.

2.8. Sustentabilidade ambiental:

É desejável que o prédio possua elementos de sustentabilidade ambiental, tais como reuso
de água da chuva, tratamento e destinação adequada das águas servidas, poço artesiano,
células fotovoltaicas, etc.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Atualmente, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul encontra-se
instalado em imóvel próprio situado na Av. Senador Tarso Dutra, n.º 170, loja 101, e Rua
Gutemberg,  151,  andares 11º,  13º  e 14º,  bairro  Petrópolis,  em Porto Alegre/RS,  o qual
mantinha  por  meio  de  acordos  operacionais  o  funcionamento  dos  seus  Escritórios
Regionais, em 16 cidades.

Em consonância com o art.  7º da Lei Federal n.º  570/1948, os Conselhos Regionais de
Contabilidade  (CRCs)  podem  criar  Delegacias  dentro  dos  seus  respectivos  recursos
financeiros, bem como o Decreto-Lei n.º 9.295/1946 deu aos CRCs estrutura federativa,
determinando a  subordinação  hierárquica  destes  ao Conselho Federal  de  Contabilidade
(CFC), atribuindo-lhe a competência de disciplinar as atividades do Sistema CFC/CRCs, a
fim de manter a unidade administrativa.
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A Resolução CFC n.º 1.557/2018 que dispõe sobre a uniformização da denominação e a
forma  de  custeio  das  unidades  representativas  dos  CRCs  fora  dos  locais  de  suas
respectivas  sedes,  determina  que  em  cada  Região  Geográfica  Intermediária,  mediante
elaboração  de  estudo  de  viabilidade,  é  facultada  a  abertura  de  1  (uma)  unidade  física
representativa do Conselho Regional, que será denominada Delegacia Regional do CRC. 

Dessa forma, considerando o objetivo de manter a continuidade e qualidade das atividades
desenvolvidas pelo CRCRS, faz-se necessária a locação de 6 (seis) imóveis, com área de
expediente que comporte o atendimento das suas atividades administrativas no interior do
Estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de  Caxias do Sul, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas,
Santa Cruz do Sul e São Leopoldo.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. Art. 24, inciso X, da Lei n.º 8.666, de 1993, o qual autoriza a dispensa de licitação para a
“locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração,
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o
preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia”.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

5.1. Para a cálculo do valor do aluguel mensal, que constará na sua proposta, deverão ser
considerados:

5.1.1. Todos os componentes de despesas e encargos fixos, como taxa de ilumina-
ção pública, taxa de limpeza pública e outros incidentes sobre o imóvel, caso hou-
ver.

5.1.2. O valor médio mensal da taxa condominial cabida ao imóvel ofertado, quando
for o caso, tomando-se por referência o período de 12 (doze) meses anteriores ao
mês de publicação do Edital e seus Anexos. 

5.1.3. Também deve ser considerado, na apresentação da proposta de valor mensal
do aluguel, que não serão admitidos custos adicionais, a título de adequação.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. Os  recursos  necessários  à  consecução  do presente  objeto  estão programados em
dotação orçamentária própria, classificada na conta contábil n.º 6.3.1.3.02.01.027 – Locação
de Bens Imóveis.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 

7.1.  Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em
estrita observância às especificações contidas nesse Projeto Básico e na sua proposta. 

7.2. O LOCADOR deve efetuar manutenções corretivas relacionadas ao edifício, quando
decorrentes  de  seu  processo  construtivo  e  dos  materiais  empregados,  bem  como  as
decorrentes de eventuais vícios, ou defeitos que venham a ser encontrados no edifício, em
conformidade com a Lei n.º 8.245/91.

7.3. Permitir ao LOCATÁRIO realizar, por sua própria iniciativa, a expansão das redes de
dados,  voz  e  elétrica  estabilizada  para  instalação  de  equipamentos  de  informática,  em
função da demanda, conforme seus próprios critérios técnicos.
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7.4. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de
ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento,
prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente,
para fins de avaliação por parte do LOCATÁRIO.

7.5. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel.

7.6. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel.

7.7. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

7.8. Auxiliar  o  LOCATÁRIO  na  descrição  minuciosa  do  estado  do  imóvel,  quando  da
realização da vistoria.

7.9. Fornecer  ao  LOCATÁRIO  recibo  discriminando  as  importâncias  pagas,  vedada  a
quitação genérica.

7.10. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas
compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente.

7.11. Pagar tributos que venham a recair sobre o IMÓVEL locado, tais como IPTU, durante
todo o período de vigência do presente contrato e de suas prorrogações, cujos valores já
estarão incluídos no preço do aluguel pactuado.

7.12. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, entendidas como aquelas que não
se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como: 

7.12.1. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do
imóvel.

7.12.2. Pintura  das  fachadas,  poços  de  aeração  e  iluminação,  bem  como  das
esquadrias externas.

7.12.3. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício.

7.12.4. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados,
ocorridas em data anterior ao início da locação.

7.12.5. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio,  de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer.

7.12.6. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum.

7.12.7. Constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias.

7.13.  Entregar,  em perfeito  estado  de  funcionamento,  o  sistema condicionador  de  ar  e
combate a incêndio, bem como o sistema hidráulico e a rede elétrica.

7.14. Manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na contratação.

7.15. Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o pagamento
do prêmio de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa natureza, em
virtude de falhas estruturais, e ou, das instalações do imóvel.
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7.16. Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com
a apresentação da documentação correspondente.

7.17.  Apresentar  junto  com a proposta de preços  todos  os  documentos  comprobatórios
quanto a propriedade do imóvel,  declarações que comprovam inexistência de quaisquer
débitos  relativo  ao  imóvel,  tais  como  IPTU,  documentos  pessoais  do  proprietário,  do
signatário  e  mandado  em  caso  de  representação,  declaração  de  inexistência  de  fatos
impeditivo e declaração que não emprega menores.

7.18. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação (habilitação
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista) e qualificação exigidas no processo de dispensa de
licitação, bem como as condições de contratar com a Administração Pública, sob pena de
aplicação das sanções administrativas por descumprimento de cláusula contratual.

7.19. Providenciar o registro do Contrato de Locação no Cartório de Registro de Imóveis.

7.20. Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com
a apresentação da documentação correspondente.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 

8.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado no Contrato.

8.2. Servir-se  do  imóvel  para  o  uso  convencionado  ou  presumido,  compatível  com  a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse.

8.3. Realizar  vistoria  do  imóvel,  antes  da  entrega  das  chaves,  para  fins  de  verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos
existentes.

8.4. Restituir  o  imóvel,  finda  a  locação,  nas  condições  em  que  o  recebeu,  conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os desgastes
e deteriorações decorrentes do uso normal.

8.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem
como as eventuais turbações de terceiros.

8.6.  Consentir  com  a  realização  de  reparos  urgentes,  a  cargo  do  LOCADOR,  sendo
assegurado  ao  LOCATÁRIO  o  direito  ao  abatimento  proporcional  do  aluguel,  caso  os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 8.245, de 1991.

8.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados.

8.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por
escrito do LOCADOR.

8.9. Entregar  imediatamente  ao  LOCADOR  os  documentos  de  cobrança  de  tributos  e
encargos  condominiais,  cujo  pagamento  não seja  de  seu encargo,  bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada ao LOCATÁRIO.

8.10. O LOCATÁRIO somente ficará obrigado ao pagamento das despesas ordinárias de
condomínio caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo
exigir a qualquer tempo tal comprovação. 
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8.11. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante prévia
combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros,
na hipótese prevista no art. 27 da Lei n.º 8.245, de 1991.

8.12. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos.

8.13. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto.

8.14. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por
escrito  do  LOCADOR,  exceto  para  os  casos  de  simples  adequações  no  layout,  como
remanejamento e instalações de divisórias, portas e interruptores.

8.15. Apresentar antes da assinatura do contrato, a avaliação do imóvel.

9. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente  ao  vencido,  desde  que  o  recibo  locatício,  ou  documento  de  cobrança
correspondente, tenha sido apresentado pelo LOCADOR com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis. 

9.2. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no prazo
de até 10 (dez) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou documento de
cobrança correspondente pelo LOCADOR.

9.3. O  pagamento  somente  será  efetuado  após  o  “atesto”,  pelo  fiscal  do  contrato,  do
documento de cobrança apresentado pelo LOCADOR.

9.4. Havendo  erro  na  apresentação  do  documento  de  cobrança  ou  dos  documentos
pertinentes  à  locação,  ou,  ainda,  circunstância  que impeça a  liquidação  da despesa,  o
pagamento  ficará  pendente  até  que  o  LOCADOR providencie  as  medidas  saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o LOCATÁRIO.

9.5. Antes  do  pagamento,  o  LOCATÁRIO verificará,  por  meio  de consulta  eletrônica,  a
regularidade  do  cadastramento  do  LOCADOR  no  SICAF  e/ou  nos  sites  oficiais,
especialmente quanto à regularidade fiscal federal, devendo seu resultado ser impresso e
juntado ao processo de pagamento.

9.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo LOCADOR, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

9.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

9.8. O LOCATÁRIO não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de Contrato. 

9.9. Os pagamentos a serem efetuados em favor do LOCADOR, a depender se pessoa
jurídica ou se física, estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes
termos: 

9.9.1. Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica   – IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido  – CSLL, da contribuição para seguridade social –  COFINS e
da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB n.º 1.234,
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de  11  de  janeiro  de  2012,  conforme determina  o  art.  64  da  Lei  n.º  9.430,  de
27/12/1996 e  alterações;  ou  do Imposto  de Renda Pessoa Física  –  IRPF,  cuja
alíquota efetiva dependerá do valor do aluguel contratado, em conformidade com o
disposto no art. 22, inciso VI, e § 1º, da Instrução Normativa RFB n.º 1.500, de
29/10/2014.

9.9.2. O LOCADOR regularmente optante pelo Simples Nacional,  instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos
impostos  e  contribuições  abrangidos  pelo  referido  regime,  em relação  às  suas
receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que
trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

9.10.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pelo LOCATÁRIO, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

9.10.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da prestação em atraso e I =
Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I= 6/100
365

  I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

10. CONTRATAÇÃO 

10.1.  As obrigações decorrentes da presente Dispensa de licitação serão formalizadas por
instrumento de Contrato, celebrado entre o CRCRS, doravante denominado LOCATÁRIO, e
o  proponente,  doravante  denominado  LOCADOR,  que  observará  os  termos  da  Lei  n.º
8.245/91, Lei n.º 8.666/93 e demais legislações correlatas.

11. DO REAJUSTE

11.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, mediante a aplicação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado nos últimos 12 (doze) meses ou outro que
venha  a  substituí-lo,  divulgado  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  –  FGV,  desde  que  seja
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, para o
primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subsequentes.

11.2. O  reajuste,  decorrente  de  solicitação  do  LOCADOR,  será  formalizado  por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de vigência
ou alteração contratual.

11.3.  Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço
médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR se obriga a negociar a adoção de
preço compatível ao mercado de locação da cidade de localização do imóvel.

12. DA VIGÊNCIA

12.1. O prazo de vigência contratual  será de 12 (doze) meses,  a partir  da sua data de
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, até o limite máximo de 120
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(cento e vinte) meses, nos termos do artigo 51, da lei n.º 8.245/1991, mediante assinatura
de termo aditivo, enquanto houver necessidade pública a ser atendida através da presente
contratação.

12.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

12.3. É vedada a prorrogação automática do contrato.

12.4. Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante termo, precedido de vistoria do imóvel.

12.5. Caso não tenha interesse na prorrogação, o Locador ou o Locatário deverá enviar
comunicação escrita, com antecedência mínima de 6 (seis) meses da data do término da
vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por descumprimento de
dever contratual.

13. DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

13.1. O contrato continuará em vigor em qualquer hipótese de alienação do imóvel locado,
na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991, ficando desde já obrigado o Locador a
proceder à averbação deste instrumento na matrícula do imóvel junto ao Oficial de Registro
de Imóveis competente, incorrendo as respectivas despesas por sua conta.

14. DO PREÇO

14.1. O valor  a ser  contratado resultará da seleção da melhor  proposta e,  logo após a
negociação do valor entre os contratantes será, antes de formalizado o contrato, realizada
uma avaliação prévia do preço de mercado do imóvel a ser locado, com a finalidade de
comprovação da compatibilidade da proposta aceita com o valor  de mercado, conforme
exigência prevista na Lei n.º 8666/1993.

15. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

15.1. A  fiscalização  do  presente  contrato  será  objeto  de  acompanhamento,  controle,
fiscalização e avaliação por  servidor especialmente designado para assegurar o perfeito
cumprimento do contrato.

15.2. A fiscalização do contrato será exercida por fiscal designado pela Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo
dará ciência à Administração.

15.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do
LOCADOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  do
LOCATÁRIO ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º
8.666, de 1993.

15.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a  execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  das  pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
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15.5. Atestar e encaminhar para pagamento os documentos de cobrança de aluguel, e das
demais  despesas  diretamente  ligadas  à  conservação  do  imóvel,  tais  como,  despesas
ordinárias de condomínio, energia, gás, telefone.

15.6. Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela
fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.

15.7.  Em caso de não conformidade, a contratada será notificada,  por escrito, sobre as
irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei n° 8.666/93, no que
couber. 

15.8. Quaisquer  exigências  da  fiscalização  do  contrato  inerentes  ao  objeto  do  contrato
deverão ser prontamente atendidas pelo LOCADOR.

15.9. Acompanhar, sempre que lhe for comunicado, as eventuais visitas ou vistorias do 
LOCADOR nas instalações do IMÓVEL objeto desta locação; 

15.10.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil,  para a adoção das medidas
convenientes.

15.11. Compete ao LOCADOR manter preposto, aceito pelo LOCATÁRIO, para representá-
lo na execução do Contrato.

16. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. A inexecução total  ou  parcial  do  contrato,  ou  o  descumprimento  de qualquer  dos
deveres elencados no instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

16.1.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.

16.1.2. Multa:

16.1.2.1. Moratória  de  0,5%  (zero  vírgula  cinco  por  cento)  por  dia  de
atraso, injustificado, sobre o valor mensal da locação.

16.1.2.2. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor  total  do
contrato, no caso de inexecução total ou parcial de obrigação assumida.

16.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CRCRS, pelo prazo
de até dois anos.

16.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que será concedida sempre que o LOCADOR ressarcir o LOCATÁRIO
pelos prejuízos causados.

16.2. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

16.3. Também ficam sujeitas  às penalidades  de suspensão  de licitar  e  impedimento  de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:
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16.3.1.  Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos.

16.3.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o LOCATÁRIO em
virtude de atos ilícitos praticados.

16.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  observando-se  o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784/99.

16.5. A autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
ao LOCATÁRIO, observado o princípio da proporcionalidade.

16.6.  As multas  devidas  e/ou prejuízos causados ao LOCATÁRIO serão deduzidos  dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

16.7. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pelo LOCATÁRIO.

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

16.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17. DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1.  O Locatário poderá rescindir o Contrato decorrente da locação, sem qualquer ônus,
em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou obrigação
imposta ao Locador, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

17.2. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a
execução  dos  valores  das  multas  e  indenizações  devidas  ao  Locatário,  bem  como  a
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das
penalidades previstas neste instrumento. 

17.3.  Também constitui  motivo  para  a  rescisão  do  contrato  a  ocorrência  das  hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos VI,
IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.

17.4. Caso haja razões de interesse público devidamente justificadas nos termos do inciso
XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, o Locatário decida devolver o imóvel e rescindir o
contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento de
qualquer multa, desde que notifique o Locador, por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.

17.4.1 Nesta hipótese, caso não notifique tempestivamente o Locador, e desde que
esta não tenha incorrido em culpa, o Locatário ficará sujeito ao pagamento de multa
equivalente a 02 (dois) meses de aluguel, segundo a proporção prevista no artigo
4° da Lei n° 8.245, de 1991, e no artigo 413 do Código Civil, considerando-se o
prazo restante para o término da vigência do contrato.

17.5.  Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio,
desmoronamento,  desapropriação,  caso fortuito  ou força  maior,  etc.,  o  Locatário  poderá
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considerar  o  contrato  rescindido  imediatamente,  ficando  dispensada  de  qualquer  prévia
notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a situação.

17.6. O  LOCADOR  reconhece  os  direitos  do  LOCATÁRIO  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.

17.7. O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue
diretamente ao Locador ou por via postal,  com aviso de recebimento, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

17.8. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

18. MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1.  Consoante  o  art.  45  da  Lei  n.°  9.784,  de  1999,  a  Administração  Pública  poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras,  inclusive retendo o pagamento,  como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. O contrato decorrente deste Projeto Básico continuará em vigor em qualquer hipótese
de alienação do imóvel locado, na forma do art. 8.º da Lei n.º 8.245, de 1991.

19.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993. 

19.3.  Os casos  omissos  ou situações  não explicitadas neste  projeto básico  reger-se-ão
pelas disposições contidas na Lei n.° 8.245/1991 e na Lei n.º 8.666/1993, subsidiariamente,
bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte
integrante deste termo, independentemente de suas transcrições.
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 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021

          PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15/2021

ANEXO II
  

         PROPOSTA COMERCIAL

 (Para pessoa física) 

Nome _________..., com endereço na _____.__.., portador(a) da Carteira
de Identidade n.º ___..., e CPF n.º ___., em atendimento ao Chamamento Público
para locação de imóvel comercial que atenda ao Anexo I do Edital de Chamamento Público
n.º 01/2021, venho apresentar a seguinte proposta: 

ou 

(Para pessoa jurídica)

Empresa_____..CNPJ n.º__., com endereço na ________..., por intermédio
de seu representante legal, o (a) Sr.(ª) ______..., portador(a) da Carteira de Identidade
n.º ____...e CPF n.º____., em atendimento ao Chamamento Público para locação
de imóvel comercial que atenda ao Anexo I do Edital de Chamamento Público n.º 01/2021,
vem apresentar a seguinte proposta: 

Endereço do imóvel: ______________

Unidade/Andar Disponível:___________. 

Área Útil: (em m²) ______________...

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual

01 Locação do Imóvel

02 Condomínio (sem IPTU)

Total

Outras Informações: 

Ar Condicionado: (   ) Split      (   ) Outro: ___.. 

Quantidade de Sanitários:  

Quantidade de Elevadores: 

Sistema de Controle de Acessos de Usuários: (  ) Sim (  ) Não 

Sistema de Controle de Acessos de Visitantes com Identificação: (  ) Sim (  ) Não 

Circuito Fechado de TV (CFTV): (  ) Sim (  ) Não 

A edificação cumpre as exigências de acessibilidade (NBR 9050)? (  ) Sim (  ) Não 
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Prazo para entrega das chaves: ___. dias consecutivos a partir da assinatura do contrato
(máximo de 30 dias) 

Validade da proposta: ____.. dias (mínimo de 60 dias) 

Para solicitações de informações complementares: 

Nome da pessoa de contato: _________..

Telefone de contato: ______... 

E-mail: : ______.

Cidade, __.. de _______. de 2021.

_________________________
                Nome e assinatura do proprietário ou representante legal 
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 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021

          PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15/2021

           ANEXO III

 DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO/ IMPEDIMENTO DO IMÓVEL

______________..., portador(a) do CPF/CNPJ sob o n.º ________..,
(por intermédio do seu representante legal abaixo assinado), declara que não há, acerca do
imóvel, qualquer impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação. 

                 (Data)

_______________________________
                                               (proprietário/representante legal)

ou

_____________., portador(a)  do CPF/CNPJ sob o n.º  _______.., (por
intermédio  do  seu  representante  legal  abaixo  assinado),  declara  que  existe,  acerca  do
imóvel, o(s) seguinte(s) impedimento(s), de ordem jurídica capaz(es) de colocar em risco a
locação, descrito(s) abaixo e evidenciados em documentação anexa:

1) ____________________________________.

2) ____________________________________.

3) ____________________________________.

4) ____________________________________.

5) ____________________________________.

6) ____________________________________.

        (Data)

_______________________________
                                               (proprietário/representante legal)
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                            CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2021

          PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 15/2021

           ANEXO IV

 
                                             CONTRATO n.º XX/2021

CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  DE  IMÓVEL,
QUE  FAZEM  ENTRE  SI  O  CRCRS  E
MMMMMMMMMMMMMMMMMM.

Pelo  presente  instrumento  particular,  de  um  lado,  o CONSELHO  REGIONAL  DE
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL  – CRCRS, Entidade de Fiscalização e de
Registro da Profissão Contábil, com sede nesta capital, na  Rua Gutemberg n.º 151 – 11º,
13º e 14º Andares, Bairro Petrópolis, inscrito no CNPJ sob o n.º. 92.698.471/0001-33, neste
ato  representado  por  sua  Presidente,  Contadora  Ana  Tércia  Lopes  Rodrigues,  abaixo
assinada, doravante denominado LOCATÁRIO,  e,  de outro lado, __________..,
inscrita  no  CNPJ  sob  n.º______._,  com  sede
na_____________________..,  neste  ato  representado  por
___________...,  portador da Carteira de Identidade n.º _____.., expedida
pela ____, inscrito no CPF sob o n.º  __________., doravante denominado
LOCADOR, celebram o presente Contrato que decorre e tem seu fundamento no Processo
Administrativo CRCRS n.º  15/2021 e se rege pelo disposto na Lei  n.º  8.245/91,  Lei  n.º
8.666/93  e  na  proposta  apresentada,  bem  como  nas  cláusulas  e  condições  a  seguir
especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem como objeto a locação de uma Sala Comercial, localizada no
imóvel  situado  no  endereço__.____...._,  bairro__.___..,  no  Município  de
________..., objeto da matrícula n.º ___. do __. Ofício de Registro de Imóveis
de ________..., consoante as especificações do objeto constantes do Anexo I, do
Projeto Básico/Edital  de Chamada Pública n.º 01/2021, acostado aos autos do Processo
Administrativo n.º 15/2021, que integra o presente contrato, juntamente com a proposta do
LOCADOR, independentemente de transcrição.

1.2. A sala comercial objeto da locação é a de número .._..., compreendendo uma área total
de ___..metros quadrados. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL 

2.1. O IMÓVEL ora locado destina-se à instalação e funcionamento da Delegacia Regional
do CRCRS, na cidade de __________., vedada a sublocação, o empréstimo ou a
cessão, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LOCADOR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL 

3.1.  O LOCATÁRIO realizará a ocupação do IMÓVEL, com autonomia na utilização dos
espaços que lhe forem destinados, sendo responsável pela utilização dos espaços comuns. 
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3.2. O IMÓVEL será disponibilizado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da assinatura
do contrato, após a realização das adaptações técnicas especificadas no Projeto Básico,
caso as mesmas não constem no imóvel, no momento da assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

 4.1. O IMÓVEL objeto deste Contrato será entregue ao LOCATÁRIO em conformidade com
a descrição das condições gerais do bem, constante no Termo de Vistoria de Entrada, que é
parte integrante deste Contrato de Locação.

4.2. O LOCATÁRIO obriga-se a conservar o IMÓVEL e devolvê-lo nas mesmas condições
recebidas, ressalvados os desgastes naturais decorrentes do uso regular; 

4.3. Ao término da locação, a entrega das chaves só será processada após vistoria de
saída, mediante a exibição dos comprovantes de quitação de todas as taxas e despesas de
responsabilidade do LOCATÁRIO, firmando conjuntamente o respectivo Termo de Vistoria
de Devolução do IMÓVEL, devendo constar em termo específico a ocorrência de situação
que  impeça  a  restituição  do  bem  ao  LOCADOR,  ficando,  neste  caso,  o  LOCATÁRIO
compelido a pagar os aluguéis e os encargos que forem vencendo, desde que o LOCADOR
não tenha contribuído para o impedimento de restituição do imóvel no prazo acordado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 

5.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, no prazo estipulado no Contrato.

5.2. Servir-se  do  imóvel  para  o  uso  convencionado  ou  presumido,  compatível  com  a
natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse.

5.3. Realizar  vistoria  do  imóvel,  antes  da  entrega  das  chaves,  para  fins  de  verificação
minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos
existentes.

5.4. Restituir  o  imóvel,  finda  a  locação,  nas  condições  em  que  o  recebeu,  conforme
documento de descrição minuciosa elaborado quando da vistoria inicial, salvo os desgastes
e deteriorações decorrentes do uso normal.

5.5. Comunicar ao LOCADOR qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem
como as eventuais turbações de terceiros.

5.6.  Consentir  com  a  realização  de  reparos  urgentes,  a  cargo  do  LOCADOR,  sendo
assegurado  ao  LOCATÁRIO  o  direito  ao  abatimento  proporcional  do  aluguel,  caso  os
reparos durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n.º 8.245, de 1991.

5.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,
provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados.

5.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por
escrito do LOCADOR.

5.9. Entregar  imediatamente  ao  LOCADOR  os  documentos  de  cobrança  de  tributos  e
encargos  condominiais,  cujo  pagamento  não seja  de  seu encargo,  bem como qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada ao LOCATÁRIO.

5.10. O LOCATÁRIO somente ficará obrigado ao pagamento das despesas ordinárias de
condomínio caso sejam comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo
exigir a qualquer tempo tal comprovação. 
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5.11. Permitir a vistoria do imóvel pelo LOCADOR ou por seus mandatários, mediante prévia
combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por terceiros,
na hipótese prevista no art. 27 da Lei n.º 8.245, de 1991.

5.12. Cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos.

5.13. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto.

5.14. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e por
escrito  do  LOCADOR,  exceto  para  os  casos  de  simples  adequações  no  layout,  como
remanejamento e instalações de divisórias, portas e interruptores.

5.15. Apresentar antes da assinatura do contrato, a avaliação do imóvel.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 

6.1.  Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em
estrita observância às especificações contidas nesse Projeto Básico e na sua proposta.

6.2. O LOCADOR deve efetuar manutenções corretivas relacionadas ao edifício, quando
decorrentes  de  seu  processo  construtivo  e  dos  materiais  empregados,  bem  como  as
decorrentes de eventuais vícios, ou defeitos que venham a ser encontrados no edifício, em
conformidade com a Lei n.º 8.245/91.

6.3. Permitir ao LOCATÁRIO realizar, por sua própria iniciativa, a expansão das redes de
dados,  voz  e  elétrica  estabilizada  para  instalação  de  equipamentos  de  informática,  em
função da demanda, conforme seus próprios critérios técnicos.

6.4. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de
ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento,
prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente,
para fins de avaliação por parte do LOCATÁRIO.

6.5. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel.

6.6. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel.

6.7. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação.

6.8. Auxiliar  o  LOCATÁRIO  na  descrição  minuciosa  do  estado  do  imóvel,  quando  da
realização da vistoria.

6.9. Fornecer  ao  LOCATÁRIO  recibo  discriminando  as  importâncias  pagas,  vedada  a
quitação genérica.

6.10. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas
compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente.

6.11. Pagar  tributos  que  venham a  recair  sobre  o  IMÓVEL locado,  tais  como o  IPTU,
durante todo o período de vigência do presente contrato e de suas prorrogações,  cujos
valores já estarão incluídos no preço do aluguel pactuado.
6.12. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio, entendidas como aquelas que não
se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, como: 

6.12.1. Obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do
imóvel;
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6.12.2. Pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como
das esquadrias externas;

6.12.3. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;

6.12.4. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados,
ocorridas em data anterior ao início da locação;

6.12.5. Instalação de equipamento de segurança e de incêndio,  de telefonia, de
intercomunicação, de esporte e de lazer; 

6.12.6. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; e

6.12.7. Constituição de fundo de reserva, e reposição deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinárias.

6.13.  Entregar,  em perfeito  estado  de  funcionamento,  o  sistema condicionador  de  ar  e
combate a incêndio, bem como o sistema hidráulico e a rede elétrica.

6.14. Manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificação exigidas na contratação.

6.15. Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o pagamento
do prêmio de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa natureza, em
virtude de falhas estruturais, e ou, das instalações do imóvel.

6.16. Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com
a apresentação da documentação correspondente.

6.17.  Apresentar  junto  com a proposta de preços  todos  os  documentos  comprobatórios
quanto a propriedade do imóvel,  declarações que comprovam inexistência de quaisquer
débitos  relativo  ao  imóvel,  tais  como  IPTU,  documentos  pessoais  do  proprietário,  do
signatário  e  mandado  em  caso  de  representação,  declaração  de  inexistência  de  fatos
impeditivo e declaração que não emprega menores.

6.18. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação (habilitação
jurídica, regularidade fiscal e trabalhista) e qualificação exigidas no processo de dispensa de
licitação, bem como as condições de contratar com a Administração Pública, sob pena de
aplicação das sanções administrativas por descumprimento de cláusula contratual.

6.19. Providenciar o registro do Contrato de Locação no Cartório de Registro de Imóveis.

6.20. Informar ao LOCATÁRIO quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive com
a apresentação da documentação correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. A  fiscalização  do  presente  contrato  será  objeto  de  acompanhamento,  controle,
fiscalização e avaliação por  servidor especialmente designado para assegurar o perfeito
cumprimento do contrato.

7.2. A fiscalização do contrato será exercida por fiscal designado pela Administração, ao
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo
dará ciência à Administração.

                   Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, n.º 170, loja 101 - bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140
       Administrativo: Rua Gutemberg, n.º 151 - andares 11º, 13º e 14º - bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 91310-010

Telefone: (51) 3254-9400  
crcrs@crcrs.org.br  –  www.crcrs.org.br



7.3.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do
LOCADOR, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições  técnicas,  vícios  redibitórios,  ou  emprego  de  material  inadequado  ou  de
qualidade  inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não  implica  em  corresponsabilidade  do
LOCATÁRIO ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º
8.666, de 1993.

7.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a  execução  do  contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  das  pessoas
eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

7.5. Atestar e encaminhar para pagamento os documentos de cobrança de aluguel, e das
demais  despesas  diretamente  ligadas  à  conservação  do  imóvel,  tais  como,  despesas
ordinárias de condomínio, energia, gás, telefone;

7.6. Estando em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados pela
fiscalização do contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.

7.7.  Em caso de não conformidade,  a  contratada será  notificada,  por  escrito,  sobre as
irregularidades apontadas, para as providências do artigo 69 da Lei n.° 8.666/93, no que
couber. 

7.8. Quaisquer  exigências  da  fiscalização  do  contrato  inerentes  ao  objeto  do  contrato
deverão ser prontamente atendidas pelo LOCADOR.

7.9. Acompanhar,  sempre  que  lhe  for  comunicado,  as  eventuais  visitas  ou  vistorias  do
LOCADOR nas instalações do imóvel objeto desta locação.

7.10.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil,  para a adoção das medidas
convenientes.

7.11. Compete ao LOCADOR manter preposto, aceito pelo LOCATÁRIO, para representá-lo
na execução do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO ALUGUEL

8.1. O aluguel convencionado é de R$ ___. (______), a ser pago mensalmente,
perfazendo o valor total anual de R$ ___.. (______ _..).

8.2. É de responsabilidade do LOCADOR o pagamento dos encargos tributários que incidam
ou venham a incidir sobre o IMÓVEL, como IPTU.

8.3. É  de  responsabilidade  do  LOCATÁRIO  o  pagamento  das  despesas  ordinárias  de
condomínio,  podendo  o  LOCADOR,  a  qualquer  momento,  pedir  a  comprovação  do
pagamento de tais encargos.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento do aluguel será efetuado mensalmente, até o  5º (quinto) dia útil do mês
subsequente  ao  vencido,  desde  que  o  recibo  locatício,  ou  documento  de  cobrança
correspondente, tenha sido apresentado pelo LOCADOR com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis. 
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9.2. Caso a antecedência mínima não seja observada, o pagamento será efetuado no prazo
de até 10 (dez) dias úteis da data da apresentação do recibo locatício ou documento de
cobrança correspondente pelo LOCADOR.

9.3. O  pagamento  somente  será  efetuado  após  o  “atesto”,  pelo  fiscal  do  contrato,  do
documento de cobrança apresentado pelo LOCADOR.

9.4. Havendo  erro  na  apresentação  do  documento  de  cobrança  ou  dos  documentos
pertinentes  à  locação,  ou,  ainda,  circunstância  que impeça a  liquidação  da despesa,  o
pagamento  ficará  pendente  até  que  o  LOCADOR providencie  as  medidas  saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para o LOCATÁRIO.

9.5. Antes  do  pagamento,  o  LOCATÁRIO verificará,  por  meio  de consulta  eletrônica,  a
regularidade  do  cadastramento  do  LOCADOR  no  SICAF  e/ou  nos  sites  oficiais,
especialmente quanto à regularidade fiscal federal, devendo seu resultado ser impresso e
juntado ao processo de pagamento.

9.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pelo LOCADOR, ou por
outro meio previsto na legislação vigente.

9.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.

9.8. O LOCATÁRIO não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pelo LOCADOR, que porventura não tenha sido acordada neste Termo de Contrato. 

9.9. Os pagamentos a serem efetuados em favor do LOCADOR, a depender se pessoa
jurídica ou se física, estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte nos seguintes
termos: 

9.9.1. Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica  –  IRPJ, da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, da contribuição para seguridade social – COFINS e
da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB n.º 1.234,
de  11  de  janeiro  de  2012,  conforme determina  o  art.  64  da  Lei  n.º  9.430,  de
27/12/1996 e alterações.;  ou do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,  cuja
alíquota efetiva dependerá do valor do aluguel contratado, em conformidade com o
disposto no art. 22, inciso VI, e § 1º, da Instrução Normativa RFB n.º 1.500, de
29/10/2014.

9.9.2. O LOCADOR regularmente optante pelo Simples Nacional,  instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos
impostos  e  contribuições  abrangidos  pelo  referido  regime,  em relação  às  suas
receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que
trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

9.10.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o LOCADOR não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pelo LOCATÁRIO, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

9.10.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da prestação em atraso e I =
Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX) I= 6/100
365

  I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. A inexecução total  ou  parcial  do  contrato,  ou  o  descumprimento  de qualquer  dos
deveres elencados no instrumento, sujeitará o LOCADOR, garantida a prévia defesa, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

10.1.1. Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

10.1.2. Multa:

10.1.2.1. Moratória  de  0,5%  (zero  vírgula  cinco  por  cento)  por  dia  de
atraso, injustificado, sobre o valor mensal da locação;

10.1.2.2. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor  total  do
contrato, no caso de inexecução total ou parcial de obrigação assumida.

10.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CRCRS, pelo prazo
de até dois anos;

10.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a
penalidade, que será concedida sempre que o LOCADOR ressarcir o LOCATÁRIO
pelos prejuízos causados;

10.2. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

10.3. Também ficam sujeitas  às penalidades  de suspensão  de licitar  e  impedimento  de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas acima, as empresas que, em razão do
presente contrato:

10.3.1.  Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;

10.3.2. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o LOCATÁRIO em
virtude de atos ilícitos praticados.

10.4. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  observando-se  o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784/99.

10.5. A autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em  consideração  a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
ao LOCATÁRIO, observado o princípio da proporcionalidade.

10.6.  As multas  devidas  e/ou prejuízos causados ao LOCATÁRIO serão deduzidos  dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
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10.7. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela LOCATÁRIO.

10.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. O Locatário poderá rescindir o Contrato decorrente da locação, sem qualquer ônus, em
caso  de  descumprimento  total  ou  parcial  de  qualquer  cláusula  contratual  ou  obrigação
imposta ao Locador, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

11.2. A rescisão por descumprimento das cláusulas e obrigações contratuais acarretará a
execução  dos  valores  das  multas  e  indenizações  devidas  ao  Locatário,  bem  como  a
retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados, além das
penalidades previstas neste instrumento.

11.3.  Também constitui  motivo  para  a  rescisão  do contrato  a  ocorrência  das  hipóteses
enumeradas no art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos VI,
IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia.

11.4. Caso haja razões de interesse público devidamente justificadas nos termos do inciso
XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, o Locatário decida devolver o imóvel e rescindir o
contrato, antes do término do seu prazo de vigência, ficará dispensada do pagamento de
qualquer multa, desde que notifique o Locador, por escrito, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias.

11.4.1 Nesta hipótese, caso não notifique tempestivamente o Locador, e desde que
esta não tenha incorrido em culpa, o Locatário ficará sujeito ao pagamento de multa
equivalente a 02 (dois) meses de aluguel, segundo a proporção prevista no artigo
4° da Lei n° 8.245, de 1991, e no artigo 413 do Código Civil, considerando-se o
prazo restante para o término da vigência do contrato.

11.5.  Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio,
desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, etc., o LOCATÁRIO poderá
considerar  o  contrato  rescindido  imediatamente,  ficando  dispensada  de  qualquer  prévia
notificação, ou multa, desde que, nesta hipótese, não tenha concorrido para a situação.

11.6. O  LOCADOR  reconhece  os  direitos  do  LOCATÁRIO  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.

11.7. O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue
diretamente ao LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.

11.8. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

12.1. O prazo de vigência contratual  será de 12 (doze) meses,  a partir  da sua data de
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período ou fração, até o limite máximo de 120
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(cento e vinte) meses, nos termos do artigo 51 da lei n.º 8.245/1991, mediante assinatura de
termo aditivo,  enquanto houver  necessidade pública a ser  atendida através da presente
contratação.

12.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

12.3. É vedada a prorrogação automática do contrato.

12.4. Os efeitos financeiros da contratação só terão início a partir da data da entrega das
chaves, mediante termo, precedido de vistoria do imóvel.

12.5. Caso não tenha interesse na prorrogação, o Locador ou o Locatário deverá enviar
comunicação escrita, com antecedência mínima de 6 (seis) meses da data do término da
vigência do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis por descumprimento de
dever contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO

13.1. Este  contrato  continuará  em  vigor  em  qualquer  hipótese  de  alienação  do  imóvel
locado, na forma do artigo 8º da Lei n.º 8.245, de 1991, ficando desde já obrigado o Locador
a  proceder  à  averbação  deste  instrumento  na  matrícula  do  imóvel  junto  ao  Oficial  de
Registro de Imóveis competente, incorrendo as respectivas despesas por sua conta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE

14.1. Será admitido o reajuste do valor locatício mensal, mediante a aplicação do Índice de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulado nos últimos 12 (doze) meses ou outro que
venha  a  substituí-lo,  divulgado  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  –  FGV,  desde  que  seja
observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data de sua assinatura, para o
primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subsequentes.

14.2. O  reajuste,  decorrente  de  solicitação  do  LOCADOR,  será  formalizado  por
apostilamento, salvo se coincidente com termo aditivo para o fim de prorrogação de vigência
ou alteração contratual.

14.3.  Se a variação do indexador adotado implicar em reajuste desproporcional ao preço
médio de mercado para a presente locação, o LOCADOR se obriga a negociar a adoção de
preço compatível ao mercado de locação da cidade de localização do imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

15.1.  Os recursos necessários à consecução do presente objeto estão programados em
dotação orçamentária própria, classificada na conta contábil n.º 6.3.1.3.02.01.027 – Locação
de Bens Imóveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n.º 8.666,
de 1993.
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CLÁUSULA  DÉCIMA  SÉTIMA  –  DA  FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL  E  DA
VINCULAÇÃO DO CONTRATO

17.1. O  presente  contrato  é  celebrado  através  de  dispensa  de  licitação  e  tem  por
fundamento o art. 24, inciso X, da Lei n.º 8.666/93, a Lei n.º 8.245/91 e demais legislações
correlatas, vinculando-se aos termos constantes do Processo Administrativo n.º 15/2021 e à
proposta do LOCADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo Locatário, segundo as disposições contidas na
Lei  n.º  8.666/93  e  demais  normais  federais  aplicáveis  e,  subsidiariamente,  segundo  as
disposições contidas na Lei n.º 8.245/1991 e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por  extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica estabelecida a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, como foro
para dirimir eventuais litígios oriundos do presente contrato, com renúncia de qualquer outro,
ainda que mais privilegiado.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, na
presença das testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza
todos os efeitos legais.

 
               Porto Alegre, _... de _______. de 2021.

 

         ____________________________  
                                                                         Ana Tércia Lopes Rodrigues
                                                                              Presidente do CRCRS

                   ____________________________
                                      Locador(a)

                                       CPF/CNPJ n.º 

 Testemunhas:  _________________________          __________________________
                         Nome:                                                  Nome:

           CPF n.º                                                CPF n.º
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