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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Locação de imóvel para sediar as instalações da Escola Municipal PROFESSORA AMÉLIA 

CÂMARA DOS SANTOS, Unidade pertencente a Rede Municipal de Ensino do Município de Duque 

de Caxias, nos termos do art. 24, X, da Lei 8.666/93, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1. Locação de imóvel localizado na Rua Cearense, LT 08 -  Pilar -  CEP: 25.233-400, Duque de Caxias -  

RJ, para sediar as instalações da Escola Municipal Professora Amélia Câmara dos Santos.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A Unidade Escolar atende no Io turno (7h às 1 lh) e 2° turno (13h às 17h) atendendo atualmente a 297 

(duzentos e noventa e sete) alunos, distribuídos nas seguintes etapas da educação básica: Educação 

Infantil e Primeiro Segmento do Ensino Fundamental;

3.2. Justifica-se a necessidade da locação, tendo em vista que o imóvel é o único da região que se adequa 

as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, atendendo adequadamente o interesse da 

Administração e da comunidade escolar.

3.3. Importante ressaltar que este Município não dispõe de imóvel de sua propriedade que seja 

compatível, apto para tal finalidade e que reúna todas as características necessárias para o desempenho 

das atividades pertinentes à demanda pretendida com espaço físico imprescindível ao desenvolvimento 

das atividades físicas pedagógicas, tampouco dispõe de recursos para adquirir um imóvel para esse fim, 

considerando-se ainda, que a infra estrutura do prédio atual atenderá de forma satisfatória as 

necessidades da referida Unidade Escolar.

3.4. Ressalta-se que o imóvel foi analisado por arquitetos e engenheiros, observando-se as questões técnicas 

de zoneamento, área construída, tipologia da construção e estado de conservação, conforme Laudo de 

Avaliação elaborado pela Secretaria de Planejamento, Habitação e Urbanismo, anexo aos autos.
4 . DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1. As razões fáticas acima apresentadas demonstram claramente a dispensa de licitação. Por 

consequência inviabiliza a instalação de procedimento licitatório para locação de imóvel 
para instalação enunciada anteriormente.

4.2. A dispensa de licitação, também por consequência, torna possível a compra ou 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, segunda avaliação prévia, conforme dispõe a Lei 8.666/93, Art. 24, inciso X:
Art. 24 -  E dispensável a licitação:

X -  Para a Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração em cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde



j PROCESSO: 
I RUBRICA:

W liN ij

M =
FLS:

]m y i
m

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

4.3. Outro não é o entendimento da doutrina sobre o assunto:

"A Administração pode, discricionariamente, proceder à licitação, para comprar ou 

locar o imóvel de que necessita. Pode ainda expropriar o imóvel por utilidade pública 

e nele instalar o serviço. Se, entretanto, a autoridade competente encontrar imóvel 

destinado ao serviço público, cujas necessidades de instalação e localização lhe 

condicionem a escolha, pode prescindir da licitação e proceder diretamente à sua 

compra ou à locação. ” (J. Cretella Junior, in Das Licitações Públicas, ed. 15a, Revista 

Forense, pg. 236.).

5.DAS ESPECIFICAÇÕES DO IMÓVEL

5.1 O referido imóvel encontra-se localizado à Rua Cearense, LT 08 -  Pilar -  CEP: 25.233-400, Duque de

Caxias -  RJ.

5.2 O terreno mede 14,00m de frente, 25m de largura na linha dos fundos, por 30,00m de extensão pelo

lado direito e 30,00m pelo lado esquerdo, com a área total do terreno de 533,00m2.

5.3 DA INFRAESTRUTURA DO IMÓVEL

5.3.1 O imóvel possui um bloco de salas, com um pátio frontal em piso cerâmico antiderrapante onde se 

encontram diversas árvores, dois banheiros e uma pequena quadra cercada com alambrado, tendo uma 

cobertura metálica entre o portão de acesso e o bloco das salas. Na área externa também há uma cantina 

pequena, um castelo d’água com uma caixa de 1000L e uma piscina desativada, com um muro de tijolos 

isolando esta última. O bloco de salas, com dois pavimentos, é construído em alvenaria e estruturado no 

sistema viga/pilar, com o piso de ardósia e azulejo em meia parede e pintura com textura na parte superior. 

A cobertura do bloco é feita com telha de fibrocimento e forro, sem laje.

5.3.2 O primeiro pavimento conta com quatro salas de aula medindo aproximadamente 3,00 x 4,40m e uma 

saleta menor medindo l,50m e 4,40m, uma escada em alvenaria e piso antiderrapante, com corrimão nos 

dois lados, ficando embaixo dessa escada dois banheiros infantis.

O segundo pavimento conta com duas salas de aula, uma delas com um banheiro infantil e um banheiro no 

fim do corredor. Há também uma grande sala dividida intemamente por divisórias em quatro salas menores 
que ao total somam 42 m2.

5.3.3 -  O imóvel será disponibilizado pelo LOCADOR livre de coisas e pessoas.

5.3.4 - Os bens móveis (mobília, utensílios, etc.) que guarnecem a propriedade deverão ser retirados pelo 
LOCADOR, devendo o imóvel estar completamente livre dos mesmos no momento da ocupação por parte 
do LOCATÁRIO.

5.3.5- O LOCATÁRIO poderá se desfazer dos bens móveis caso permaneçam no imóvel no momento da 

entrega das chaves, sem necessidade de prévia comunicação ao LOCADOR, não configurando direito a 
indenização.



í SERVIÇO PUBLICO MUNICiP.
| PROCESSOÍ> 10lC U 021f i  ÜA
j RUBRICA: ^  FLS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

6.DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 o prazo de vigência do contrato será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por prazo superior ao estabelecido, nos termos do artigo 57, inciso II, 

da Lei 8.666/93 c/c o artigo. 51da Lei n° 8.245/1991.

7.DAS OBRIGAÇÕES

7.1. São obrigações do LOCADOR:

7.1.1. Manter o imóvel segurado contra incêndio;

7.1.2. Pagar os impostos incidentes sobre o imóvel;

7.1.3. Incorrer nas despesas relacionadas com:

a) As obras ou serviços exigidos pela segurança da construção ou pela correção de falhas ocorridas na 

edificação do imóvel;

b) Desgastes ou deteriorações anteriores, total ou parcialmente, à presente locação.

7.2. São obrigações do LOCATARIO:

7.2.1. Designar Servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, que deverá ser o 

elemento de ligação entre as partes e de responder em nome da Secretaria Municipal de Educação pela 

relação técnica e administrativa entre as partes;

7.2.2. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar os serviços prestados;

7.2.3. Aplicar ao LOCADOR as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis;

7.2.4. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas;

7.2.5. Pagar as despesas relativas ao fornecimento de água e de energia elétrica, taxa de lixo, iluminação 

pública e as relativas à coleta do esgoto sanitário;

7.2.6. Notificar ao LOCADOR, por escrito, ocorrências de eventuais imperfeições na execução dos serviços, 
fixando o prazo para sua correção; ■

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

7.2.8. 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 durarem mais de dez 
dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;

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

7.2.10.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 
artigo 27 da Lei n° 8.245, de 1991;

J f
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7.2.11. Conservar o imóvel locado e a realizar nele, por sua conta, as obras de reparação dos estragos a que der 

causa, desde que não provenientes de seu uso normal;

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

Locador;

7.2.13. Restituir o imóvel, quando finda a locação, no estado em que o recebeu, conforme Laudo de Vistoria, 

salvo as deteriorações de seu uso normal; e que o LOCATÁRIO poderá exercer o direito de retenção 

do imóvel locado até que seja devidamente indenizado pela execução, nele:

a) de benfeitorias necessárias, quando os LOCADORES, previamente notificados, houver se recusado 

a realizá-las;

b) de benfeitorias úteis que, por não poderem ser levantadas, a ele se incorporam.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1.Programa de Trabalho 1.10.1001.12.365.0001.2.136 

Elemento de despesa 3.3.90.36.00 

Fonte de Recurso 100

9. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

9..1 - A proposta deverá ser apresentada com todos os dados do proprietário, devendo ser detalhada com 

valores em reais, contendo nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, identidade, CPF, endereço 

completo, telefone, assinatura do responsável;

9.2 - A entrega do imóvel dar-se-á em até 1 (um) dia útil após a assinatura do contrato, mediante assinatura 

do Termo de Entrega das chaves;

9.3. No Laudo de Avaliação, a ser realizado pela CONTRATANTE/LOCATÁRIO, constará relatório 

fotográfico, apontando a situação em que se encontra o imóvel quando do início da locação, a fim de se 
resguardar os direitos e obrigações das partes contratantes;

9.4. O LOCADOR autoriza o LOCATARIO a proceder às adaptações e reformas no imóvel que julgar 
oportunas;

9.5. O LOCATÁRIO fica desde já autorizado a fazer, no imóvel locado, as adaptações indispensáveis ao 
desempenho das suas atividades.

10. DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DO CONTRATO

10.1. A fiscalização será exercida no interesse da Secretaria Municipal de Educação e não exclui nem reduz 

a responsabilidade do LOCATÁRIO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

10.2. Ao LOCATÁRIO é assegurado o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, 

que será efetivada por 1 (um) Gerente e mais 3 (três) servidores, sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) 

suplentes, a serem designados mediante Ato Administrativo pelo Gestor da Secretaria Municipal de 
Educação;
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10.3. O Fiscal do Contrato agirá em nome do LOCATÁRIO, com plenos poderes para fiscalizar, 

acompanhar, supervisionar e controlar a correta execução contratual, bem como fazer cumprir todas 

as cláusulas avençadas em Contrato, atuando ainda em conformidade com as atribuições dispostas no 

Artigo 37, II, do Decreto Municipal n° 7.349 de 24 de julho de 2019, no que couber;

10.4. Ao Gerente do Contrato caberá o controle injustificado dos custos para a administração, 

pronunciamento fundamentado para alterações e prorrogações, recomendar a aplicação de sanções 

e/ou rescisões ao gestor da pasta, emitir relatório final referente a satisfatória execução do objeto 

contratado, bem como as demais atribuições previstas no art. 37,1, do Decreto Municipal n° 7.349 de 

24 de julho de 2019, no que couber;

10.5. Todo e qualquer servidor que tiver ciência de falhas na execução do contrato tem o dever legal de 

comunicar a ocorrência a autoridade hierarquicamente superior ou ao próprio gerente do contrato, 

conforme disposto no artigo 39 do Decreto Municipal n° 7.349 de 24 de julho de 2019.

11.DO QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO

11.1. Quadro de custo estimado:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT.

TOTAL

QUANT.

ANUAL

VALOR

MENSAL

VALOR

TOTAL

01

Locação de imóvel 

por um período de 

48 meses, conforme 

objeto deste Termo 

de Referência

MÊS 48 12 3.160,00 151.680,00

TOTAL ESTIMADO.................................................................................... R$ 151.680,00

11.2.0 valor mensal do aluguel foi estimado em R$ 3.160,00 (três mil e cento e sessenta reais), perfazendo 

um total de RS 151.680,00 (cento e cinquenta e um mil e seiscentos e oitenta reais), com base no Laudo 

de Avaliação elaborado pela Secretaria de Planejamento, Habitação e Urbanismo, calculado conforme 
as normas técnicas da ABNT, em especial a NBR 14.653-2/2004, informando as características do 

imóvel, apresentando uma análise de mercado e pesquisa de amostras de ofertas que possuem 

características semelhantes, ou seja, proximidade com o imóvel estudado, tipologia, área construída, 

estado de conservação e vida útil, considerando-se os dados pesquisados na região e comparações feitas 
com amostras, bem como a anuência do LOCADOR (documentos anexos nos autos).
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12. DO PAGAMENTO

12.1. Para efeito de pagamento serão obedecidas as normas contidas nos Decretos Municipais n° 7.349, de 

24 de julho de 2019 e n° 7.786 de 11 de janeiro de 2021, confonne segue:

a) a liquidação da despesa somente se perfectibiliza com a entrega dos bens, da prestação dos 

serviços ou execução das obras, segundo as cláusulas contratuais e à vista dos documentos 

fiscais correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos legais, 

conforme os Anexos I, II e III do Decreto 7.349/2019;

b) para efeito de pagamento, será obedecida a ordem cronológica determinada em Decreto 

Municipal próprio;

c) para registro da despesa, o Gerente do Contrato deverá encaminhar a Secretaria Municipal de 

Fazenda e Planejamento, por meio de processo específico devidamente autuado, os documentos 

mencionados na alínea “a”, devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de 

cópia do contrato e seus aditivos (quando for o caso), cópia da AFO (quando for o caso), cópia 

da nota de empenho e planilha atualizada de acompanhamento de saldos contratuais (quando 

for o caso).

d) na hipótese de ocorrência de pagamento antecipado, será feito o respectivo e proporcional 

desconto do valor da fatura apresentada para pagamento “pro rata die” do valor da obrigação, 

a razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme alínea “d”, do inciso XIV, do art. 40, da Lei 

Federal n° 8.666, de 1993;

e) na hipótese de pagamento posterior ao vencimento da obrigação, será feita a respectiva e 

proporcional compensação do valor da fatura apresentada para pagamento “pro rata die” do 

valor da obrigação, a razão de 1% (um por cento) ao mês, confonne alínea “d”, do inciso XIV, 
do art. 40, da Lei Federal n° 8.666, de 1993.

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1.0 LOCATÁRIO poderá rescindir este Termo de Contrato, 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;

13.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das hipóteses enumeradas no art. 78 

da Lei n° 8.666, de 1993, com exceção das previstas nos incisos VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta 
relação locatícia.

13.3. Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, desde que ' 

ausente a culpa do LOCADOR, o LOCATÁRIO o ressarcirá dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido;
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13.4. Caso, por 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 dispensado do pagamento de qualquer multa, desde que 

notifique ao LOCADOR, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

13.5. Nesta hipótese, caso não notifique tempestivamente o LOCADOR, e desde que este não tenha incorrido 

em culpa, o LOCATÁRIO ficará sujeita 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;

13.6. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como incêndio, desmoronamento, 

desapropriação, caso fortuito ou força maior, entre outros, 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;

13.7.0 procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação escrita, entregue diretamente ao 

LOCADOR ou por via postal, com aviso de recebimento;

13.8.0s 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.

14.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.0 desatendimento, pelo LOCADOR, de quaisquer exigências Contratuais e seus anexos, garantida a 

prévia defesa e, de acordo com a conduta reprovável (infração), a sujeitará às sanções administrativas 

previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, conforme abaixo:

“Art. 8 6 - 0  atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 

contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório 
ou no contrato.

§ lo A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.

§ 2o A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 
da garantia do respectivo contratado.

§ 3o Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
“I - advertência;

II — multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
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III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV -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 contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior.

§ Io Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada 

dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada 

judicialmente.

§ 2° As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3o A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência 

exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, 

conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. (Vide art. 109 inciso III da Lei 
8.666/93).

Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão 

também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 

contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados.”

14.2.Se o valor das multas aplicadas não for pago ou depositado, será automaticamente descontado do(s) 
pagamento(s) a que o LOCATÁRIO fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do 
LOCATÁRIO, o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente.

\ y

15.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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15.1.0 LOCATÁRIO não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pelo 

LOCADOR, que porventura não tenha sido acordado neste Termo de Referência e ou Contrato de

Locação de Imóvel;

15.2. No decorrer do prazo contratual, ressalvadas as recomendações mais simples ou aquelas de urgência ou 

emergência, feitas pela Fiscalização, não serão levadas em consideração comunicações verbais;

15.3. Ressalvado 0 disposto no item anterior, todas as comunicações que envolvem a execução do contrato, 

deverão ser realizadas por escrito e entregues no protocolo do LOCADOR e 0 LOCATÁRIO mediante 

protocolo ou qualquer outro meio que comprove o seu recebimento, conforme o caso.

15.4.0 Locador obriga-se ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições do presente Termo 

Referência, e elege para foro deste Termo o do Município de Duque de Caxias como foro, com expressa 

renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Duque de Caxias, 18 de junho de 2021.

VIEIRA
Subsecretária de Acompanhamento às Ações InstitucionaisAssessora de Acompanhamento Processual 
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