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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CADASTRO DE IMÓVEIS. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO – SEMED, situada na Avenida Marechal Castelo Branco, n°. 250, 

Qd. 14, Lote 14, Edifício Trade Center, São Francisco, São Luís/MA, representada 

pela Secretária Municipal de Educação, Sra. Anna Caroline Marques Pinheiro 

Salgado, na forma disciplinada no Artigo 24, Inciso X, da Lei n° 8.666/93 e 

alterações, torna público o presente Edital, que será regido pelas seguintes normas: 

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

 

A rede municipal de ensino de São Luís possui 173 (cento e setenta e três) 

Unidades de Educação Básica, distribuídas em 260 (duzentos e sessenta) prédios, 

próprios, locados e cedidos. Dentre esses imóveis tem-se um número significativo 

com necessita imediata de adequação de infraestrutura, e parcela dos imóveis 

locados estão com pendências documentais, o que impede a manutenção das 

contratações, de acordo com as disposições legais pertinentes. 

 Nesse contexto, faz-se necessária, com a urgência que a situação requer, 

uma prospecção mercadológica ampla nos limites territoriais da Capital pelos meios 

legais possíveis, direcionada a indentificar imóveis disponíveis no mercado 

imobiliário objetivando locação, com as caracteristicas e condições estruturais 

mínimas exigidas por Lei, com vistas a viabilizar alternativas de solução a serem 

apreciadas por parte da administração da SEMED, por meio de suas unidades 

técnicas especializadas. 

 

2. DO OBJETO E DA DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS  

2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto cadastrar imóveis para fins de 

eventual locação para funcionamento de Unidades Básicas de Educação e 

Unidades Administrativas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED; 

2.2. O Chamamento Público para cadastro de imóveis não gera obrigatoriedade da 
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Administração Pública em celebrar contratos de locações. Assim, a eventual 

contratação será realizada a partir da necessidade da Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, que verificará dentre os imóveis cadastrados por este Edital, 

o que mais se adequa a demanda. 

 

3. DA REALIZAÇÃO DO CADASTRO 

3.1. Os critérios técnicos mínimos para cadastro do imóvel estão definidos nos 

Anexos I a IV deste edital; 

3.2. Antes de cadastrar-se, o proprietário do imóvel ou seu representante legal 

deverá verificar atentamente o exigido no presente Edital e Anexos, principalmente 

quanto à documentação que será exigida para eventual contratação, bem como os 

critérios mínimos exigidos, e ainda quanto à acessibilidade, combate e prevenção 

a incêndio e pânico, instalações elétricas, hidráulicas e telefonia/lógica e 

capacidade estrutural. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. Para realizar o cadastro, o proprietário ou seu representante legal deverá 

acessar o site da SEMED, no sitio www.saoluis.ma.gov.br/semed, clicando no link 

“Cadastre seu Imóvel Aqui”; 

4.2. Deverá ser preenchido o formulário com todas as informações solicitadas, 

sendo estas: 

 a) Identificação do proprietário ou seu representante legal, com nome, 

telefone, endereço, e-mail; 

 b) Descrição detalhada do imóvel: área do imóvel, quantidade de salas, 

número de banheiros (feminino e masculino), quantidade de andares, se possui 

elevador, número de vagas de estacionamento e outras descrições que entender 

necessárias, bem como a localização, com ponto de referência; 

 c) Assinalar os documentos que possui, em conforme o Anexo V, que serão 

exigidos em eventual contratação pela SEMED; 

 d) Assinalar que atende às exigências constantes nos anexos I a IV, onde 

constam definição e referência de áreas e caracteristicas gerais do imóvel e 

http://www.saoluis.ma.gov.br/semed
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memorial descritivo; 

 e) Assinalar item que declara que as informações prestadas pelo interessado 

são verdadeiras; 

 f) Assinalar item que declara que o proprietário ou seu representante legal 

entregará o imóvel livre e desembaraçado para a uso da SEMED. 

  

4.3. Na fase de cadastro do imóvel não será exigida proposta de preços, sendo 

obrigatória a sua apresentação conforme solicitação da Secretaria Municipal de 

Educação, por ocasião de eventual e futura convocação; 

4.4. As inscrições poderão ser realizadas no período de 11 de novembro a 03 de 

dezembro do ano corrente, no site da Semed, podendo ser prorrogado; 

4.5. O proprietário ou seu representante legal, no ato do preenchimento do 

formulário de cadastro, deverá anexar o Relatório Fotográfico do Imóvel e a planta 

baixa, em arquivo PDF, com até 10MB. 

4.6. Na impossibilidade anexar os documentos exigido no item 4.5, o proprietário 

ou seu representante legal poderá protocolocar físicamente a documentação, 

endereçada à Comissão do Chamamento Público, no Protocolo Geral da Secretaria 

Municipal de Educação, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 250, 

Quadra 14, Edifício Trade Center, Bairro São Francisco, em São Luis/MA 

4.7. A SEMED poderá a qualquer tempo realizar a vistoria no imóvel; 

4.8. O presente Chamamento Público não implica na obrigatoriedade de locação, 

reservando-se a SEMED ao direito de optar pelo imóvel que melhor atenda ao 

interesse público, bem como por optar em não locar nenhum dos imóveis 

cadastrados, discricionariamente, por oportunidade e conveniência da 

Administração; 

4.9. Com vistas ao atendimento do interesse público, devidamente justificado, a 

SEMED poderá alugar imóveis que não constem do cadastro de que trata este 

Edital.  

 

5. DA ACEITABILIDADE DOS IMÓVEIS 

5.1. A Ficha Cadastral recebida bem como os documentos descritos no subitem 4.5 
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deste Edital, serão analisados pela Comissão do Chamamento Público, que de 

acordo com os critérios estabelecidos no presente Edital, emitirá relatório técnico 

acerca da sua aceitabilidade. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO QUE SERÁ EXIGIDA EM EVENTUAL CONTRATAÇÃO 

6.1. Para Contratação do imóvel de pessoa física ou jurídica, deverá ser 

apresentada a documentação constante no Anexo V, do Presente Edital;6.2. Caso 

o proprietário possua representação por Imobiliária, deverá além das 

documentações exigidas no Anexo V, apresentar o Contrato de Prestação de 

Serviços pactuados entre as partes, e a documentação exigida para pessoa jurídica 

(da imobiliária). 

 

7. DA VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 

7.1. O cadastro dos imóveis terá prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado a critério da administração; 

7.2. Caso o proprietário ou seu representante legal não tenha mais interesse em ter seu 

imóvel cadastrado junto à SEMED, deverá solicitar, por escrito, a exclusão deste; 

7.3. Quando conveniente, a SEMED poderá solicitar atualização cadastral dos imóveis. 

 

8.  DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

8.1. O resultado deste Chamamento Público será publicado no Diário Oficial do 

Município – DOM e no site da Prefeitura, no endereço  

www.saoluis.ma.gov.br/editais, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após o 

encerramento do prazo para cadastro previsto no item 4.4. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Mais informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail 

cadastroimovel.semed@gmail.com; 

9.2. Fazem parte integrante do presente edital os anexos: 

 

 

http://www.saoluis.ma.gov.br/editais
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 ANEXO I - Definição e Referências de Áreas e Caracteristicas Gerais - 

ESCOLARES; 

 ANEXO II - Definição e Referências de Áreas e Caracteristicas Gerais – 

GALPÕES 

 ANEXO III - Definição e Referências de Áreas e Caracteristicas Gerais – 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 ANEXO IV - Memorial Descritivo dos Requisitos Mínimos do Imóvel; 

 ANEXO V - Documentos necessários para locação; 

 

São Luís/MA, 03 de novembro de 2021.  

 

APROVO de acordo com a Lei. 

 

ANNA CAROLINE MARQUES PINHEIRO SALGADO 
Secretária Municipal de Educação  
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ANEXO I – DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS DE ÁREAS E CARACTERISTICAS 

GERAIS – ESCOLARES 

1. ÁREAS MOLHADAS ( Sanitários feminino, masculino e PCD) 

Serão definidas áreas de banheiros femininos, masculinos, privativos e de PCD. 
Estes ambientes devem atender a áreas mínimas, obtidas por meio do número de 
usuários e do padrão utilizado pelas escolas. 

 

  

Área do banheiro feminino, masculino e privativo 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Ambiente contendo no mínimo 25 m² e no máximo 40 m² 

Com divisórias de granito para divisão dos boxes 

Iluminação e ventilação  

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Divisórias 

Divisória em granito; ou 
Divisória em granito, padrão a definir, 
espessura de 2cm. 

Divisória de alvenaria 
Divisória de alvenaria, tijolo cerâmico ou 
similar. 

Piso 
Piso cerâmico ou de alta 
resistência 

Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou similar, ou 
Piso de alta resistência. 

Revestimento 

Revestimento 
cerâmico; ou 

Revestimento cerâmico com acabamento 
retificado ou similar  

Pintura acrílica com 
emassamento 

Cor Branco Neve, referência Coral (linha 
Coral) ou equivalente 

Forro ou Laje 
Forro de PVC ou 
Laje existente 

Forro em réguas de PVC, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou comerciais, 
inclusive estrutura de fixação  ou similar. 
Laje:  Pintura e emassamento, Cor 
Branco Neve, referência Coral (linha 
Coral) ou equivalente 

Vasos 
Sanitários 

Bacia sanitária com caixa 
acoplada 

Bacia com caixa acoplada modelo Ravena, 
na cor branca, cód.P.909.17 ou P900.17 – 
Deca ou equivalente. Caixa acoplada com 
acionamento duo, com 3 e 6 litros, cód. 
CD00F17, referência Deca ou equivalente, 
na cor branca 
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2. BANHEIRO DE PESSOA COM CADEIRA DE RODAS (PCD) – QUANDO 

NECESSÁRIO 
 

Banheiro de pessoa com cadeira de rodas (PCD) 

Seguem as mesmas especificações do banheiro feminino/masculino relativas à 
pisos, forros/laje, pinturas e luminárias. Os demais itens seguem as especificações 
abaixo 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Ambiente contendo no mínimo 1,80 m x 2,00 =  3,60 m² 

Iluminação e ventilação  

Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Vaso 
Sanitário 

Bacia sanitária 
acessível com 
caixa acoplada 

Bacia Vogue Plus - Sem abertura frontal - Linha 
Conforto, saída vertical, cód. P.515.17 Deca ou 
equivalente, na cor branca 

Lavatório 

Lavatório com 
coluna suspensa 

Lavatório com coluna suspensa, na cor branco gelo, 
referência L51.17 (lavatório) e CS.1.17 (coluna 
suspensa) – Linha Vogue Plus - Deca ou equivalente. 

Torneira de mesa 
para lavatório 

Torneira cromada, com acionamento por toque e 
fechamento automático, com arejador, de mesa, 
referência 1173.C, modelo Decamatic Eco – Deca ou 
equivalente. 

Lavatórios 
Lavatório/cuba de 
embutir, sobrepor ou 
coluna 

Cuba de embutir oval, dimensões 390 x 
305mm, referência L.59.17 - Deca ou 
equivalente 
Lavatorio de louca branca, com coluna, 
dimensoes *54 x 44* cm (l x c) ou 
equivalente 

Portas 

Porta completa de 
madeira folha simples 
–  90 cm 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-
oca (pesada ou superpesada), padrão 
popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação do batente, fechadura com 
execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO ou 
similar 

Portas de aluminio 
para box dos  
sanitários e vestiário  

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, 
acabamento anodizado natura ou similar. 
 

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 
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Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Barras 
de apoio 
tubulare
s em aço 
inox 

Barra de apoio 
reta em inox 
400mm; ou 

Barra de apoio reta, tubular, em aço inox 304, 
diâmetro de 31,75mm, comprimento 400mm, 
acabamento polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Barra de apoio 
reta em inox 
700mm; ou 

Barra de apoio reta, tubular, em aço inox 304, 
diâmetro de 31,75mm, comprimento 700mm, 
acabamento polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Barra de apoio 
reta em inox 
800mm. 

Barra de apoio reta, tubular, em aço inox 304, 
diâmetro de 31,75mm, comprimento 800mm, 
acabamento polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Portas 

Porta de madeira 
folha simples 
90cm – abertura 
para fora 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada 
ou superpesada), padrão popular, 90x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, fechadura com 
execução do furo. 
 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

 
 
3. SALAS DOS PROFESSORES/DIRETORIA 
 

São salas destinadas a comportar Diretores, Professores, técnicos e 
colaboradores. 

Os ambientes devem ter iluminação e ventilação naturais. 
A área deve ter entre 25 e 50 m², contendo toda a estrutura necessária para 

atender a demanda dos profissionais, sendo elas tomadas, iluminação, ventilação e 
pontos de ar condicionado. 

 

Sala dos professores / diretoria 

Pé direito útil mínimo: 2,50m 

Ambiente contendo no mínimo 25 m² e no máximo 50 m² 

Capacidade para instalar plataformas de trabalho em quantidade suficiente para 
atender aos usuários. 

Iluminação e ventilação  

Capacidade para no mínimo 3 tomadas 2P+T 

Disponibilização de ponto para instalação de Ar Condicionado com carga adequada 
para o ambiente (quantidade de pessoas e equipamentos típicos de escritório). 
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Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Divisória 

Divisória em gesso 
acartonado – 
espessura 73mm 

Chapas de gesso acartonado (Dry Wall), 
de espessura 12,5mm, referência: Knauf 
Drywall sistema W111-73/48 ou 
equivalente. 

Divisória de alvenaria 
Divisória de alvenaria, tijolo cerâmico ou 
similar. 

Piso sobre 
contrapiso 
regularizado 

Piso vinílico 475 x 
475mm; ou 

Vinílico Ambienta Studio, coleção Stone, 
cód. 24079680, Steel, 
fabricante Tarkett ou equivalente. 

Piso em cerâmico; ou  Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou similar. 

Piso de alta resistência Piso korodur de alta resistência 

Pintura 
Pintura acrílica com 
emassamento 

Cor Branco Neve, referência Sherwin 
Williams (linha Eco), Coral (linha 
Decora) ou equivalente. 

Forro 

Forro de gesso 
acartonado 
estruturado liso; 
ou 

Chapas de gesso para Drywall, tipo ST 
(standard), espessura de 12,5mm, 
acabamento liso, referência Sistema 
Knauf D112 
Bidirecional ou equivalente 

Forro de forro PVC; ou  

Forro em réguas de pvc, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou 
comerciais , inclusive estrutura de fixação  
ou similar. 

Laje existente. 
Laje:  Pintura e emassamento, Cor 
Branco Neve, referência Coral (linha 
Coral) ou equivalente 

Portas 

Porta completa de 
madeira folha simples 
–  90 cm; ou 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 90x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

Porta de madeira 
folha simples 80cm 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 80x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 
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4. CIRCULAÇÕES 

Na circulação deve haver um espaço destinadas ao fluxo de pessoas 
 

 
5. SALAS DE AULA 
 

As salas de aula comportarão os alunos da rede física escolas, cada turma 
varia entre 25 - 35 alunos, desta forma a área mínima será 48 m² por sala. 
 

Salas de aula  

Pé direito útil mínimo: 2,50m 

Ambiente contendo no mínimo 48 metros² 

Iluminação e ventilação  

Capacidade para  no mínimo 4 tomadas 2P+T 

Disponibilização de ponto para instalação de Ar Condicionado com carga adequada 
para o ambiente (quantidade de pessoas e equipamentos típicos de escritório). 

Local para instalação de quadro escolar 

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Piso sobre 
contrapiso 
regularizado 

Piso vinílico 475 x 
475mm; ou 

Vinílico Ambienta Studio, coleção Stone, 
cód. 24079680, Steel, 
fabricante Tarkett ou equivalente. 

Piso em cerâmico; ou   Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou similar. 

Piso de alta 
resistência 

Piso korodur de alta resistência 

Pintura 
Pintura acrílica com 
emassamento 

Cor Branco Neve, referência Sherwin 
Williams (linha Eco), Coral (linha 
Decora) ou equivalente. 

Circulações 

Pé direito útil mínimo: 2,50m 

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Piso 
Piso cerâmico ou 
de alta 
resistência 

 Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou 
similar, ou Piso de alta resistência. 

Revestimento 
Revestimento 
cerâmico 

Revestimento cerâmico com 
acabamento retificado.  

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, 
com 1 lâmpada tubular fluorescente 
de 36 w; luminária de led para 
iluminação, ou similar 

Forro 
Forro de forro 
PVC 

Forro em réguas de pvc, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou comerciais 
, inclusive estrutura de fixação  ou similar. 
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Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Forro 

Forro de gesso 
acartonado 
estruturado 
liso; ou 

Chapas de gesso para Drywall, tipo ST 
(standard), espessura de 12,5mm, 
acabamento liso, referência Sistema 
Knauf D112 
Bidirecional ou equivalente 

Forro PVC; ou  
Forro em réguas de pvc, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou comerciais 
, inclusive estrutura de fixação  ou similar. 

Laje existente. 
Laje:  Pintura e emassamento, Cor Branco 
Neve, referência Coral (linha Coral) ou 
equivalente 

Portas 

Porta completa de 
madeira folha simples 
–  90 cm; ou 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 90x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

Porta de madeira 
folha simples 
80cm 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 80x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 

 
6. DEPOSITO 

 
Será necessária uma área de serviço provida de tanque e espaço para depositar 

o material de limpeza. 
 

Deposito 

Pé direito útil mínimo: 2,50m 

Ambiente contendo no mínimo 7 metros² 

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 
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Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Portas 
Porta completa de 
madeira folha simples 
–  90 cm 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 90x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

Forro 

Forro de gesso 
acartonado 
estruturado liso; ou 

Chapas de gesso para Drywall, tipo ST 
(standard), espessura de 12,5mm, 
acabamento liso, referência Sistema 
Knauf D112 
Bidirecional ou equivalente 

Forro PVC; ou  

Forro em réguas de pvc, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou 
comerciais , inclusive estrutura de 
fixação  ou similar. 

Laje existente. 
Laje:  Pintura e emassamento, Cor 
Branco Neve, referência Coral (linha 
Coral) ou equivalente 

 
7. REFEITÓRIO E COZINHA 
 

Área da Cozinha e Refeitório 

Pé direito útil mínimo: 2,50m 

Ambiente contendo no mínimo 40 m² (refeitório) e 21 m² (cozinha) 

Iluminação e ventilação 

Capacidade instalação de bebedouros e lavatórios 

Pontos de tomada alta para colocação de ventiladores 

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 

Portas 
Porta completa de 
madeira folha simples 
–  0,80 cm 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 0,8x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 
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Forro 

Forro de gesso 
acartonado 
estruturado liso 

Chapas de gesso para Drywall, tipo ST 
(standard), espessura de 12,5mm, 
acabamento liso, referência Sistema 
Knauf D112 
Bidirecional ou equivalente 

Forro de forro PVC; 
ou  

Forro em réguas de pvc, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou 
comerciais , inclusive estrutura de 
fixação  ou similar. 

Laje existente. 
Laje:  Pintura e emassamento, Cor 
Branco Neve, referência Coral (linha 
Coral) ou equivalente 

Lavatórios 

Cuba de embutir 
Cuba de embutir oval, dimensões 390 x 
305mm, referência L.59.17 - Deca ou 
equivalente 

Torneira de mesa 
para lavatório 

Torneira cromada, com acionamento por 
toque e fechamento automático, com 
arejador, de mesa, referência 1173.C, 
modelo 
Decamatic Eco – Deca ou equivalente. 

Bancada de 
granito 

Bancada em granito 
Bancada em granito, padrão a definir, com 
espessura de 2cm. 
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ANEXO II – DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS DE ÁREAS E CARACTERISTICAS 

GERAIS – GALPÕES 

 
1. ÁREAS MOLHADAS (Sanitários feminino, masculino e PCD) 

Serão definidas áreas de banheiros femininos, masculinos, privativos e de PCD. Estes 
ambientes devem atender a áreas mínimas, obtidas por meio do número de usuários e 
do padrão utilizados. 
 

  

Área do banheiro feminino, masculino e privativo 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Ambiente contendo no mínimo 25 m² e no máximo 40 m² 

Com divisórias de granito para divisão dos boxes 

Iluminação e ventilação  

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Divisórias 

Divisória em granito; 
ou 

Divisória em granito, padrão a definir, 
espessura de 2cm. 

Divisória de alvenaria 
Divisória de alvenaria, tijolo cerâmico ou 
similar. 

Piso 
Piso cerâmico ou de 
alta resistência 

Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou similar, ou 
Piso de alta resistência. 

Revestimento 

Revestimento 
cerâmico; ou 

Revestimento cerâmico com acabamento 
retificado ou similar  

Pintura acrílica com 
emassamento 

Cor Branco Neve, referência Coral (linha 
Coral) ou equivalente 

Forro ou Laje 
Forro de PVC ou Laje 
existente 

Forro em réguas de PVC, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou comerciais, 
inclusive estrutura de fixação  ou similar. 
Laje:  Pintura e emassamento, Cor Branco 
Neve, referência Coral (linha Coral) ou 
equivalente 

Vasos Sanitários 
Bacia sanitária com 
caixa acoplada 

Bacia com caixa acoplada modelo Ravena, 
na cor branca, cód.P.909.17 ou P900.17 – 
Deca ou equivalente. Caixa acoplada com 
acionamento duo, com 3 e 6 litros, cód. 
CD00F17, referência Deca ou equivalente, 
na cor branca 
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2. BANHEIRO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

Banheiro para pessoa com deficiência 

Seguem as mesmas especificações do banheiro feminino/masculino relativas à 
pisos, forros/laje, pinturas e luminárias. Os demais itens seguem as especificações 
abaixo 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Ambiente contendo no mínimo 1,80 m x 2,00 =  3,60 m² 

Iluminação e ventilação  

Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Vaso Sanitário 
Bacia sanitária 
acessível com 
caixa acoplada 

Bacia Vogue Plus - Sem abertura frontal 
- Linha Conforto, saída vertical, cód. 
P.515.17 Deca ou equivalente, na cor 
branca 

  

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Lavatórios 
Lavatório/cuba de 
embutir, sobrepor ou 
coluna 

Cuba de embutir oval, dimensões 390 x 
305mm, referência L.59.17 - Deca ou 
equivalente 
Lavatorio de louca branca, com coluna, 
dimensoes *54 x 44* cm (l x c) ou 
equivalente 

Portas 

Porta completa de 
madeira folha simples 
–  90 cm 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-
oca (pesada ou superpesada), padrão 
popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação do batente, fechadura com 
execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO ou 
similar 

Portas de aluminio 
para box dos  
sanitários e vestiário  

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, 
acabamento anodizado natura ou similar. 
 

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou similar 
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Lavatório 

Lavatório com 
coluna suspensa 

Lavatório com coluna suspensa, na cor 
branco gelo, referência L51.17 (lavatório) 
e CS.1.17 (coluna suspensa) – Linha 
Vogue Plus - Deca ou equivalente. 

Torneira de mesa 
para lavatório 

Torneira cromada, com acionamento por 
toque e fechamento automático, com 
arejador, de mesa, referência 1173.C, 
modelo Decamatic Eco – Deca ou 
equivalente. 

Barras de apoio 
tubulares em 
aço inox 

Barra de 
apoio reta em 
inox 400mm; 
ou 

Barra de apoio reta, tubular, em aço 
inox 304, diâmetro de 31,75mm, 
comprimento 400mm, acabamento 
polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Barra de 
apoio reta em 
inox 700mm; 
ou 

Barra de apoio reta, tubular, em aço 
inox 304, diâmetro de 31,75mm, 
comprimento 700mm, acabamento 
polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Barra de 
apoio reta em 
inox 800mm. 

Barra de apoio reta, tubular, em aço 
inox 304, diâmetro de 31,75mm, 
comprimento 800mm, acabamento 
polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Portas 

Porta de 
madeira folha 
simples 90cm – 
abertura para 
fora 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 90x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

 
3. CIRCULAÇÕES/DEPOSITO 

Na circulação/deposito deve haver um espaço destinadas ao fluxo de pessoas 
e maquinários, e armazenamento de material. 

 

Área de Circulações/deposito 

Pé direito útil mínimo: 5 m 

Área minima de 800 m² 

Iluminação e ventilação naturais 

O galpão deve possuir pelo menos uma entrada ampla e uma baia para 
descarregamento de materiais de caminhões 

Capacidade para no mínimo 20 tomadas 2P+T 
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Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Piso   Alta resistência  Piso de alta resistência. 

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 

Pintura Pintura acrílica 
Cor Branco Neve, referência Sherwin 
Williams (linha Eco), Coral (linha Decora) 
ou equivalente. 

 
4. ÁREA LIVRE 

Será necessária uma área livre de, no mínimo, 500 m2 para movimentação e 
manobra de caminhões e carretas, bem como para servir de estacionamento privativo 
para os veículos da frota. 

 

ÁREA LIVRE 

 Área privativa e cercada 

 Área mínima de 500 m² 

 
5. ADMINISTRATIVO 

Salas/espaços amplo para a instalação da unidade administrava. 

Área de espaços Administrativos  

Pé direito útil mínimo: 2,50 m 

Área minima de 50 m² 

Iluminação e ventilação  

Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Seguem as mesmas especificações das salas de professores / diretores das 
escolas. 
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ANEXO III – DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS DE ÁREAS E CARACTERISTICAS 

GERAIS – UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
1. ÁREAS MOLHADAS (Sanitários feminino, masculino e PCD) 

Serão definidas áreas de banheiros femininos, masculinos, privativos e de PCD. 
Estes ambientes devem atender a áreas mínimas, obtidas por meio do número de 
usuários e do padrão utilizados. 
 

  

Área do banheiro feminino, masculino e privativo 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Ambiente contendo no mínimo 15 m² 

Com divisórias de granito para divisão dos boxes 

Iluminação e ventilação  

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Divisórias 

Divisória em granito; 
ou 

Divisória em granito, padrão a definir, 
espessura de 2cm. 

Divisória de alvenaria 
Divisória de alvenaria, tijolo cerâmico ou 
similar. 

Piso 
Piso cerâmico ou de 
alta resistência 

Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou similar, ou 
Piso de alta resistência. 

Revestimento 

Revestimento 
cerâmico; ou 

Revestimento cerâmico com acabamento 
retificado ou similar  

Pintura acrílica com 
emassamento 

Cor Branco Neve, referência Coral (linha 
Coral) ou equivalente 

Forro ou Laje 
Forro de PVC ou Laje 
existente 

Forro em réguas de PVC, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou comerciais, 
inclusive estrutura de fixação  ou similar. 
Laje:  Pintura e emassamento, Cor Branco 
Neve, referência Coral (linha Coral) ou 
equivalente 

Vasos Sanitários 
Bacia sanitária com 
caixa acoplada 

Bacia com caixa acoplada modelo Ravena, 
na cor branca, cód.P.909.17 ou P900.17 – 
Deca ou equivalente. Caixa acoplada com 
acionamento duo, com 3 e 6 litros, cód. 
CD00F17, referência Deca ou equivalente, 
na cor branca 
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2. BANHEIRO PARA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
 

Banheiro para pessoa portadora de deficiência 

Seguem as mesmas especificações do banheiro feminino/masculino relativas à 
pisos, forros/laje, pinturas e luminárias. Os demais itens seguem as especificações 
abaixo 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Ambiente contendo no mínimo 1,80 m x 2,00 =  3,60 m² 

Iluminação e ventilação  

Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Vaso Sanitário 
Bacia sanitária 
acessível com 
caixa acoplada 

Bacia Vogue Plus - Sem abertura frontal 
- Linha Conforto, saída vertical, cód. 
P.515.17 Deca ou equivalente, na cor 
branca 

  

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Lavatórios 
Lavatório/cuba de 
embutir, sobrepor ou 
coluna 

Cuba de embutir oval, dimensões 390 x 
305mm, referência L.59.17 - Deca ou 
equivalente 
Lavatorio de louca branca, com coluna, 
dimensoes *54 x 44* cm (l x c) ou 
equivalente 

Portas 

Porta completa de 
madeira folha simples 
–  90 cm 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-
oca (pesada ou superpesada), padrão 
popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação do batente, fechadura com 
execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO ou 
similar 

Portas de aluminio 
para box dos  
sanitários e vestiário  

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, 
acabamento anodizado natura ou similar. 
 

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou similar 
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Lavatório 

Lavatório com 
coluna suspensa 

Lavatório com coluna suspensa, na cor 
branco gelo, referência L51.17 (lavatório) 
e CS.1.17 (coluna suspensa) – Linha 
Vogue Plus - Deca ou equivalente. 

Torneira de mesa 
para lavatório 

Torneira cromada, com acionamento por 
toque e fechamento automático, com 
arejador, de mesa, referência 1173.C, 
modelo Decamatic Eco – Deca ou 
equivalente. 

Barras de apoio 
tubulares em 
aço inox 

Barra de 
apoio reta em 
inox 400mm; 
ou 

Barra de apoio reta, tubular, em aço 
inox 304, diâmetro de 31,75mm, 
comprimento 400mm, acabamento 
polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Barra de 
apoio reta em 
inox 700mm; 
ou 

Barra de apoio reta, tubular, em aço 
inox 304, diâmetro de 31,75mm, 
comprimento 700mm, acabamento 
polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Barra de 
apoio reta em 
inox 800mm. 

Barra de apoio reta, tubular, em aço 
inox 304, diâmetro de 31,75mm, 
comprimento 800mm, acabamento 
polido, fabricante Levevida ou 
equivalente. 

Portas 

Porta de 
madeira folha 
simples 90cm – 
abertura para 
fora 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 90x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

 
3. RECEPÇÃO 

 

Área da Recepção 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Capacidade para instalar plataformas de trabalho em quantidade suficiente para 
atender aos usuários. 

Ar Condicionado com carga adequada para o ambiente (quantidade de pessoas e 
equipamentos típicos de escritório). 

Iluminação e ventilação  
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Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Divisória 

Divisória em gesso 
acartonado – 
espessura 73mm 

Chapas de gesso acartonado (Dry Wall), 
de espessura 12,5mm, referência: Knauf 
Drywall sistema W111-73/48 ou  
 
equivalente. 

Divisória de 
alvenaria 

Divisória de alvenaria, tijolo cerâmico ou 
similar. 

Piso sobre 
contrapiso 
regularizado 

Piso vinílico 475 x 
475mm; ou 

Vinílico Ambienta Studio, coleção Stone, 
cód. 24079680, Steel, 
fabricante Tarkett ou equivalente. 

Piso em cerâmico; 
ou 

 Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou similar. 

Piso de alta 
resistência 

Piso korodur de alta resistência 

Pintura 
Pintura acrílica com 
emassamento 

Cor Branco Neve, referência Sherwin 
Williams (linha Eco), Coral (linha Decora) 
ou equivalente. 

Forro 

Forro de gesso 
acartonado 
estruturado liso; ou 

Chapas de gesso para Drywall, tipo ST 
(standard), espessura de 12,5mm, 
acabamento liso, referência Sistema 
Knauf D112 
Bidirecional ou equivalente 

Forro de forro PVC; 
ou  

Forro em réguas de pvc, liso ou frisado, 
para ambientes residenciais ou 
comerciais , inclusive estrutura de fixação  
ou similar. 

Laje existente. 
Laje:  Pintura e emassamento, Cor 
Branco Neve, referência Coral (linha 
Coral) ou equivalente 

Portas 

Porta completa de 
madeira folha 
simples –  90 cm; 
ou 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 90x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

Porta de madeira 
folha simples 80cm 

Kit de porta de madeira para pintura, 
semi-oca (pesada ou superpesada), 
padrão popular, 80x210cm, espessura de 
3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 
montagem e instalação do batente, 
fechadura com execução do furo. 
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OBS: REVESTIMENTO MELAMINICO 

 
Luminárias 

Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 

 
4. SALA DE REUNIÕES 

 

Sala de Reuniões – Mínimo 6 pessoas 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Capacidade para instalar plataformas de trabalho em quantidade suficiente para 
atender aos usuários. 

Ar Condicionado com carga adequada para o ambiente (quantidade de pessoas e 
equipamentos típicos de escritório). 

Iluminação e ventilação  

Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Seguem as mesmas especificações da recepção. 

 
5. SALAS ADMINISTRATIVAS 

Área de Salas Administrativas 

Pé direito útil mínimo: 2,50 metros 

Área minima de 40 m² 

Capacidade para instalar plataformas de trabalho em quantidade suficiente para 
atender aos usuários. 

Disponibilização de ponto para Ar Condicionado com carga adequada para o 
ambiente (quantidade de pessoas e equipamentos típicos de escritório). 

Iluminação e ventilação  

Capacidade para  no mínimo 7 tomadas 2P+T 

Item 
Especificações 

Técnicas 
Referências 

Seguem as mesmas especificações da recepção. 

 
6. CIRCULAÇÃO 

 
Na circulação deve haver um espaço destinadas ao fluxo de pessoas.  
 

 

Área de Circulação 

Pé direito útil mínimo: 2,50m 

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 
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7. COPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piso 
Piso cerâmico ou de 
alta resistência 

 Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou similar, 
ou Piso de alta resistência. 

Revestimento 
Revestimento 
cerâmico 

Revestimento cerâmico com acabamento 
retificado.  

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 

Área da Copa 

Pé direito útil mínimo: 2,50m 

Espaço para mesas de refeição  

ponto de água para filtro de água 

Item Especificações 
Técnicas 

Referências 

Piso 
Piso cerâmico ou de 
alta resistência 

 Piso Cerâmico 30x30, 45x45 ou similar, 
ou Piso de alta resistência. 

Revestimento 
Revestimento 
cerâmico 

Revestimento cerâmico com acabamento 
retificado.  

Luminárias 
Luminária de led, 
tubular ou similar 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 
lâmpada tubular fluorescente de 36 w; 
luminária de led para iluminação, ou 
similar 

Lavatórios 
Lavatório/cuba de 
embutir, sobrepor ou 
coluna 

Cuba de embutir oval, dimensões 390 x 
305mm, referência L.59.17 - Deca ou 
equivalente 
Lavatorio de louca branca, com coluna, 
dimensoes *54 x 44* cm (l x c) ou 
equivalente 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

24 
 

ANEXO IV   
 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO IMÓVEL 
 

 
 
 
 
 
 

ESCOLAS 

1 
O dimensionamento do imóvel a ser alugado deve ter uma área de no mínimo 
400m² (quatrocentos metros quadrados) de área construída e de uso privativo 
do órgão. 

2 
O imóvel deve disponibilizar de no mínimo (05) cinco salas com 48m² cada, 
ou adequação, para salas de aula. 

3 

O imóvel deve ser atendido por infraestrutura de rede elétrica trifásica, com 
capacidade para atender a instalação de centrais de ar-condicionado em todas 
as salas de aula, diretoria/sala dos professores, infraestrutura de rede 
telefônica, rede lógica, no mínimo 03 (três) pontos, bem como, rede elétrica 
para área administrativa, além de rede de água encanada, esgoto e coleta de 
lixo. 

4 

O imóvel deve contar, nas áreas comuns, com banheiros para atender a 
comunidade escolar (funcionários e pais) dimensionados segundo as 
normativas vigentes, inclusive no tocante à acessibilidade, os quais devem 
estar em perfeitas condições de uso, sem nenhum tipo de vazamento, trinca, 
quebra e com todos os acessórios necessários ao bom uso. 

5 

O imóvel deve contar, nas áreas comuns, com banheiros para atender os 
alunos devidamente adaptados à idade: sendo 1(um) feminino, com 3(três) ou 
mais vasos e área de banho, 1 (um) masculino, com 3(três) vasos e área de 
banho, devidamentes separados por divisórias, em cada, dimensionados 
segundo as normativas vigentes, e 1 (um) para PNE com todos os critérios no 
tocante à acessibilidade, os quais devem estar em perfeitas condições de uso, 
sem nenhum tipo de vazamento, trinca, quebra e com todos os acessórios 
necessários ao bom uso, ou adequação. 

6 

O imóvel deve dispor de, no mínimo, 1 (uma) cozinha com aproximadamente 
21 m2 (vinte e um metros quadrados), equipada com pia com cubas, torneiras, 
tomadas de energia, azulejo do chão ao teto, espaço para instalação de armário 
e tela nas janelas e portas, ou adequação. 

7 
O imóvel deve dispor de 01 (uma) sala/espaço de refeitório no mínimo 40 m², 
ou adequar-se. 

8 
O imóvel deve dispor de um Hall de entrada, com espaço suficiente para a 
permanência de pais e alunos.  

9 
O imóvel deve dispor de, no mínimo, de 01 (uma) sala de no mínimo 25m², 
para uso administrativo, ou adequar-se.  

10 O imóvel deve dispor de 01 (um) depósito ou adequar-se. 
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GALPÕES 

1 
O dimensionamento do imóvel tipo galpão, a ser alugado deve  ser murado 
em suas demarcações do terreno. 

2 
O imóvel deverá ser atendido por infraestrutura de rede elétrica, água 
encanada ou poço artesiano. 

3 
O dimensionamento do terreno do imóvel tipo galpão, deverá constar uma área 
coberta de no mínimo 850m² , com pé direito mínimo de 5m de altura. 

4 
O piso das áreas de manutenção deverá ser resistente, devendo suportar as 
circulações de máquinas pesadas. 

5 

O imóvel deve dispor de, no mínimo, 1 (uma) sala de apoio de 
aproximadamente 30m², com 1 (uma) copa, equipada com pia, torneira, 
tomadas de energia (220V). banheiro com louças e parte hidráulica em pleno 
funcionamento, ou adapta-se. 

6 O imóvel deve ser localizado em via de fácil acesso. 

7 
O imóvel deve apresentar iluminação em todos os compartimentos habitáveis, 
nas áreas internas e externas. 

8 Mínimo de 2 (dois) banheiros, para uso como banheiros feminino e masculino. 

9 
O imóvel deve apresentar área livre para garagem/estacionamento de 
veículos de no mínimo 500m². 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

1 
O dimensionamento do imóvel a ser alugado deve ter uma área de no mínimo 
1000m² (mil metros quadrados) de área construída e de uso privativo do 
órgão. 

2 
O imóvel deve disponibilizar de no mínimo (05) cinco salas com 50m² cada, 
ou adequação, para as unidades administrativas. 

3 

O imóvel deve ser atendido por infraestrutura de rede elétrica trifásica, com 
capacidade para atender a instalação de centrais de ar-condicionado em todas 
as salas de aula, diretoria/sala dos professores, infraestrutura de rede 
telefônica, rede lógica, no mínimo 03 (três) pontos, bem como, rede elétrica 
para área administrativa, além de rede de água encanada, esgoto e coleta de 
lixo. 

4 

O imóvel deve contar, nas áreas comuns, com banheiros para atender os 
técnicos e colaboradores, dimensionados segundo as normativas vigentes, 
inclusive no tocante à acessibilidade, os quais devem estar em perfeitas 
condições de uso, sem nenhum tipo de vazamento, trinca, quebra e com todos 
os acessórios necessários ao bom uso. 

5 
O imóvel deve dispor de, no mínimo, 1 (uma) copa equipada com pia com 
cubas, torneiras, tomadas de energia, espaço para instalação de armário e tela 
nas janelas e portas, ou adequação. 

6 
O imóvel deve dispor espaços amplos e adaptados para a instalação das 
unidades administravas 

7 O imóvel deve dispor de um Hall de entrada  

8 O imóvel deve dispor de Garagem ou espaço para abrigar carros 

9 O imóvel deve dispor de 01 (um) depósito ou adequar-se. 
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ANEXO V 
DOCUMENTOS PARA FINS DE CONTRATAÇÃO 

 

 DOCUMENTOS - DO IMÓVEL 

1 Cópia do Registro do Imóvel  

2 Cópia da Escritura ou Averbação 

3 Certidão Negativa de ônus Reais 

4 Certidão Negativa de Débitos de IPTU 

5 Declaração anual de quitação de débitos de energia elétrica 

6 Declaração anula de quitação de débitos de água e esgoto 

7 Certidão Negativa de Débitos Condominiais, se for o caso 

 DOCUMENTOS – DA PESSOA FÍSICA 

1 Cópia do RG e CPF 

2 Comprovante do CPF 

3 Cópia do comprovante de residência 

4 Certidão Negativa de Tributos Federal e à Dívida Ativa da União 

5 Certidão Negativa de Tributos Estadual 

6 Certidão Negativa de Tributos Municipal 

7 Certidão Negativa de Dívida Trabalhista 

8 Declaração que não emprega menor, em cumprimento ao art. 7º, 
XXXIII, CF/88 

 DOCUMENTOS – DA PESSOA JURÍDICA 

1 Cópia do Contrato Social 

2 Comprovante do CNPJ 

3 Cópia do RG e CPF do Representante Legal 

4 Cópia do comprovante de residência do Representante Legal 

5 Certidão Negativa de Tributos Federal e à Dívida Ativa da União 

6 Certidão Negativa de Tributos Estadual 

7 Certidão Negativa de Tributos Municipal 

8 Certidão Negativa de Dívida Trabalhista 

9 Certidão Negativa com a Seguridade Social 

10 Certidão Negativa com o FGTS 

11 Tela de consulta impressa do Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensa – CEIS 

12 
 

Declaração que não emprega menor, em cumprimento ao art. 7º, 
XXXIII, CF/88 

 
*Outros documementos poderão ser exigidos à plena instrução do processo de locação.  


