
 

  

 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ  

 

   
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, RS, no uso de suas atribuições legais, 
por meio do Setor de Licitação, torna público aos interessados, de acordo com o Art. 24, X, da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações que está procedendo ao Chamamento 
Público para fins de CREDENCIAMENTO, no período de 25/07/2019 a 08/08/2019, para locação 
de sala para instalação da Biblioteca Pública Municipal, conforme as especificações constantes 
neste edital e nos seus anexos.  
 
- OBJETO 
 
O presente Chamamento Público tem por objetivo a locação de imóvel comercial em área urbana 
para uso institucional que atenda às necessidades de instalação da Biblioteca Pública Municipal.  
 
- CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL A SER LOCADO 
 
A nova sede deverá estar situada no quadrilátero compreendido  entre as ruas Egídio 
Michaelsen, Treze de Maio, Sete de Setembro e Cel. Guimarães. Possuir ao menos 130 m², 02 
(dois) banheiros, acessibilidade permitindo o acesso de deficientes físicos, ter PPCI adequado ao 
uso. 
 
- FORMALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
A proposta deverá abranger as seguintes informações: 
 
Descrição detalhada do imóvel, observando todas as características exigidas no EDITAL; 
Tamanho do imóvel; 
Valor do condomínio (se houver); 
Prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias). 
A proposta não obriga a Administração Pública Municipal a nenhuma forma de contratação e/ou 
indenização. 
 
- DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
 
Deverá ser apresentado ao Setor de Licitações, no período de 15 (quinze) dias, de 25/07/2019 a 
08/08/2019, conforme mencionado no preâmbulo deste edital, no horário das 8h às 11h30min e 
das 13h15mim às 16h30min de segunda a quinta-feira e, as sextas-feiras das 7h30min às 13h, 
sito a Rua Mal. Floriano Peixoto, 426, em envelope com identificação, inclusive número do 
Chamamento Público (nº 003/2019), e juntando a seguinte documentação e propostas: 
 
- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Para avaliação das propostas, é necessário apresentar os seguintes documentos: 
 
DOCUMENTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: 
Cédula de identidade; 
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Cadastro Pessoa Física (CPF) 
Comprovante de endereço. 
 
DOCUMENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA: 
Contrato Social 
I - Prova de regularidade expedida pela Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos 
a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Seguridade Social - INSS), conforme previsto na 
Portaria Conjunta RFD/PGFN nº 1751 de 02/10/2014. 
 
II - Prova da Regularidade com a Fazenda Estadual. 
 
III - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, conforme legislação tributária do Município 
expedidor. 
 
IV - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, 
demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL 
Planta baixa do imóvel atualizada; 
PPCI; 
Certidão de Matrícula do Imóvel Atualizada; 
Declaração de inexistência de débitos de condomínio (assinados pelo síndico ou pela 
Administradora). 
 
- DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
O valor máximo a ser admitido será de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais; 
 
As propostas serão formalmente assinadas e todas as demais páginas rubricadas. As propostas 
sem assinatura ou rubricas serão desconsideradas; 
 
As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta dias) dias a contar da data de sua entrega 
no endereço indicado; 
 
A classificação e seleção da melhor proposta, dentre as pré-qualificadas, levará em 
consideração, em especial, dentre critérios de conveniência e finalidade do imóvel pretendido 
pela Administração as suas condições de acessibilidade, as condições das suas instalações 
elétricas, sanitárias e hidráulicas, as condições da sua estrutura física, o valor pretendido para a 
futura locação. 
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DA VIGENCIA CONTRATUAL 
O imóvel a ser locado deverá estar disponível para ocupação imediata, cuja vigência contratual 
será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei n.º 
8.245/91. 
 
DA LOCAÇÃO, VISTORIA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
Os proponentes deverão oferecer imóveis já construídos, que apresentem as condições 
estabelecidas no edital. 
 
Todas as instalações e acessórios pertencentes ao imóvel deverão estar em perfeitas condições 
de uso. 
 
A Adminsitração  reserva-se o direito de efetuar diligência para verificação dos imóveis ofertados, 
podendo, inclusive, desclassificar a proposta que não apresentar as condições de atenderem as 
especificações do edital. 
 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Por se tratar de imóvel, todas as responsabilidades das partes deverão estar devidamente 
apontadas no respectivo contrato de locação, conforme minuta de contrato. 
 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR o aluguel do mês de referência todo décimo dia útil do mês 
subsequente. 
 
 
DA FISCALIZAÇÃO: 
A fiscalização do contrato de Locação será realizada por servidor a ser designado pela 
Administração. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 
 
 
MODELO DE PROPOSTA DE LOCAÇÃO 
 
 
 
DADOS DO PROPRIETÁRIO ou PROCURADOR 
 
Nome: 
 
CNPJ/CPF: 
 
Inscrição Estadual: 
 
Endereço: 
 
Telefone (s) de Contato: 
 
E-mail: 
 
*No caso de procurador, deve ser apresentada junto com a Proposta, uma cópia autenticada da 
procuração em que o proprietário delega direitos para a proposição da locação do imóvel. 
 
 
DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. 
Nome/identificação: 
 
Endereço completo: 
 
Número da Matrícula de Registro do Imóvel Atualizada/Cartório:  
 
 
VALOR DA LOCAÇÃO. 
Valor mensal da locação do imóvel: 
R$ (numeral e por extenso): 
 
Valor do IPTU: 
R$ (numeral e por extenso): 
 
Valor do Condomínio (Quando Assim Estiver Constituído): R$ (numeral e por extenso): 
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Descrição das Áreas que compõem o Imóvel: 
 
 
DADOS DE DIMENSÃO DO IMÓVEL. 
 

Área total em metros quadrados “M²” (conforme "Carta de Habite-se"): 
 
 

Área livre: 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Assinatura do interessado 
Identificação da Empresa 
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MINUTA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

 
Por este instrumento contratual as partes abaixo 
qualificadas resolvem firmar um contrato de locação de 
imóvel, através do Chamamento Público n.º, conforme 
cláusulas e condições seguintes: 
 

DA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES: 
 
I. ___________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito(a) no 

CPF sob o n.º , portador(a) do RG n.º, residente e domiciliado(a) à Rua, n.º, cidade, neste ato 

denominado LOCADOR(A); e 

 

II. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua 

Marechal Floriano Peixoto, 426, inscrita no CNPJ sob nº 88.370.879.0001/04, neste ato representado por 

seu Prefeito Municipal, Sr. Clóvis Alberto Pires Duarte, adiante designado LOCATÁRIO.  

 
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a locação por parte da Prefeitura Municipal de 

São Sebastião do Caí/RS do imóvel de propriedade da Locatária, localizado  

____________________________, compreendendo uma área de ____ m², matriculado no 

Registro de Imóveis de São Sebastião do Caí/RS sob o n.º ________. 

1.2. A presente contratação decorre do Chamamento Público n.º 003/2019. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA FINALIDADE 

2.1. O Município de São Sebastião do Caí utilizará o bem locado para fixar o endereço 

da Biblioteca Municipal.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO CONTRATUAL 

3.1. O presente contrato tem prazo de validade de 36 (trinta e seis) meses, 

considerando a finalidade da contratação, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n.º 

8.245/91.  

3.2. O Município poderá, independentemento do pagamento de multa ou indenização, 

quando justificadas razões de interesse público, ou quando ocorrer caso fortuito ou força maior, 
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denunciar a locação antes do término do prazo acima, desde que notifique o locador com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO ALUGUEL, DO REAJUSTE E DA FORMA DE 

PAGAMENTO 

4.1. O valor mensal do aluguel, a partir de __/__/__ será de R$ ________ 

(_______________). 

4.2. O valor do aluguel aqui fixado sofrerá reajuste anual, tendo por base a data de 

assinatura do contrato, de acordo com o índice do IGP- 

M. 

4.3. O aluguel e os demais encargos locatícios serão pagos mensalmente, até o 10º 

(décimo) dia de cada mês, mediante crédito em conta corrente bancária do(a) Locador(a), n.º 

_______, agência n.º __________, do Banco ________________, devendo ser emitido o devido 

recibo de pagamento.  

4.3.1. O pagamento eventualmente efetuado com atraso sofrerá a incidência de juros de 

1% (um por cento), ao mês, calculado pro rata die entre o dia acordado para o pagamento e a 

data da sua concretização.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS 

5.1. Fica repassado ao Município o ônus dos encargos tributários de prêmios de seguro 

contra incêndio, água, luz, esgoto, devendo o(a) Locador(a) ser reembolsado(a) pelo respectivo 

valor, sem acréscimos ou multas, mediante à apresentação dos respectivos documentos, quando 

tiver que efetuar pessoalmente os pagamentos.  

5.2. Ao(à) Locador(a) cabe o pagamentos dos demais impostos, inclusive IPTU, e taxas 

que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. Constituem obrigações do(a) Locador(a): 

6.1.1. Assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da sua confecção; 

6.1.2. Disponibilizar o imóvel ao uso pelo Município, assim que firmado o negócio jurídico; 

6.1.3. Permitir que a Adminstração Municipal realize todas as adaptações necessárias ao 

pleno funcionamento da Biblioteca do Município; 
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6.1.4. Executar as reparações que venha a necessitar o imóvel locado, destinadas a repor as 

mesmas condições de habitalidade, segurança e higiene; 

 

6.2. Constituem obrigações do(a) Locatário(a): 

6.2.1. Realizar, as suas expensas, com permissão do(a) Locador(a), as adaptações da área 

para o pleno desempenho do objeto da locação, com o intuito de cumprir sua 

finalidade.  

6.2.2. Efetuar, até a data prevista na Cláusula Quarta, subcláusula 4.3, o pagamento do valor 

mensal estipulado a título de locação. 

6.2.3. Comprometer-se em conservar o imóvel locado e realizar nele, por sua conta, as obras 

de reparação dos estragos a que der causa, desde que não provenientes de seu uso 

normal, bem como restituí-lo, quando finda a locação, no estado em que recebeu, 

conforme vistoria realizada no início da locação, salvo as deteriorizações decorrentes 

do seu uso normal; 

6.2.4. Notificar ao(à) Locador(a), imediatamente, ao verificar a existência de qualquer 

problema no imóvel, que prejudique à conservação do mesmo, tais como: infiltrações, 

destelhamento, rachaduras, etc., a fim de que tome as providências cabíveis.  

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS BENFEITORIAS 

7.1. O Município poderá realizar as benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua 

melhor utilização, sendo-lhe facultado levantar, a qualquer tempo, aquelas cuja 

retirada se possa fazer sem detrimento do imóvel.  

7.2. O Município poderá exercer o direito de retenção do imóvel locado até que seja 

devidamento indenizado pela execução de benfeitorias necessárias, quando o(a) 

Locador(a), previamente notificado(a), houver se recusado a realizá-las ele próprio, 

bem como no caso de benfeitorias úteis que foram realizadas, desde que 

autorizadas. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 

8.1. O(a) Locador(a) poderá dar como rescindido, de pleno direito o contrato, 

independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, e sem que 

assista ao Locatário direito a qualquer indenização ou reclamação: 
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8.1.1. Se o locatário não pagar pontualmente qualquer das prestações mensais ou aluguel 

ou, ainda, faltar ao exato cumprimento de qualquer das obrigações assumidas neste 

instrumento contratual; 

8.1.2. Se ocorrer incêndio no prédio ou se ele for desapropriado; 

8.1.3. Se o locatário usar o imóvel, objeto deste contrato, para fim diverso daquele que foi 

locado. 

 

9. CLÁUSULA NONA: VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO 

9.1. O presente contrato obriga os contratantes e todos os seus sucessores a título 

universal ou singular, continuando em vigor ainda que o imóvel seja transferido, obrigando-se o 

adquirente a respeitar o presente negócio jurídico, comprometendo-se o(a) Locador(a) a registrá-

lo/averbá-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, no competente Cartório de Registro de Imóveis, nos 

termos do artigo 576 do Código Civil, artigo 167, I, “3”, da Lei n.º 6.015/73 e artigo 3º da Lei n.º 

8.245/91 e a fazer constar a existência da locação em qualquer instrumento que venha a firmar 

com a referência do imóvel, respeitando o direito de preferência do Município, conforme prevê o 

artigo 27 da Lei de Locações. 

9.2. Caso o(a) Locador(a) não efetue a averbação do presente contrato de locação no 

prazo acima estipulado, o Município poderá suspender o pagamento dos aluguéis, até que a 

obrigação seja cumprida.  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES 

10.1. A falta de cumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitará o infrator a uma multa 

correspondente a 01 (um) mês de aluguel, vigentes na data da infração, em benefício da parte, 

sem prejuízo da exigibilidade das demais penalidade constantes neste instrumento, 

especialmente honorários advocatícios, que serão devidos sempre que houver intervenção de 

advogados, desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, se ocorrer composição 

amigável, ou de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, na hipótese de procedimento 

judicial, além das custas processuais.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VISTORIA INICIAL E FINAL 

11.1 O Locatário declara que examinou previamente o imóvel e que este se encontra em boas 

condições de higiene e de uso, em conformidade com o termo de vistoria inicial, representado 
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pelo instrumento de “Descrição do Estado do Imóvel Locado”, que assinado pelas partes será 

parte integrante do contrato, e no qual se expressa referência aos eventuais defeitos existentes, 

e obriga-se a zelar por sua boa conservação e a fazer de imediato e por sua conta todas as 

reparações de estragos a que der causa no curso da locação. 

11.2. Finda a locação, quando da entrega das chaves pelo Locatário ao Locador(a), far-

se-á a vistoria final, que será apresentada ao Locatário, podendo optar pelo pagamento imediato 

do valor estimado segundo apresentação de três orçamentos, com base no Termo de Vistoria 

Final, realizando-se a reparação, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) Locador(a), a contar da 

data da ciência dos reparos e orçamentos, ou, ainda, poderá o Locatário providenciar os reparos 

necessários, por meio de seus profissionais.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TÉRMINO DO CONTRATO 

12.2. Ao encerrar a locação deverá o Locatário apresentar as chaves ao(a) Locador(a), 

cabendo-lhe fornecer um “Recibo de entrega de chaves do imóvel”.  

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. As obrigações assumidas neste contrato obrigam as partes entre si, bem como 

seus herdeiros e sucessores a qualquer título.  

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação ocorerrao por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

452050 – Despesa Ordinária 

0400 – Secretaria Mun. Educ. Cult. E Desporto 

0404 – Recursos Vinculados 

13.392.0100.2063 – Manutenção da Biblioteca Pública 

3.3.3.90.36.150000 – Locação de Imóveis 

 

452680 – Despesa Ordinária 

0400 – Secretaria Mun. Educ. Cult. E Desporto 

0404 – Recursos Vinculados 

13.392.0100.2063 – Manutenção da Biblioteca Pública 
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3.3.3.90.36.100000 – Locação de Imóveis 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO 

15.1. As partes em comum acordo elegem o Foro de São Sebastião do Caí/RS, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas 

provenientes deste instrumento contratual.  

 

E por estarem às partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

São Sebastião do Caí/RS, xx de xxxxxxxxx de xxxx. 

 

 

_____________________________  ___________________________ 

CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE,   Contratado  

  Contratada 

 

 

 
 


