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Prezado Servidor, 

 

Os procedimentos para o cadastramento dos contratos de locação de imóvel foram alterados no 

Portal de Compras. A partir das alterações no sistema, o fluxo para o cadastramento dos 

processos/contratos de locação de imóveis (Dispensa de licitação – Compra ou locação de imóvel 

para atendimento atividade pública) será o mesmo executado para o registro de qualquer processo 

de Dispensa de licitação no Portal de Compras. 

 

A seguir serão descritos os pontos no sistema que precisam ser observados ao se cadastrar um 

processo de compra/contrato de locação de imóvel no Portal de Compras.  

 

Cadastro de Solicitação de Compra 

 

Ao selecionar um item de serviço referente à locação de imóvel, durante o cadastro da solicitação 

de compra, alguns campos serão preenchidos automaticamente, não permitindo a alteração dos 

dados, conforme destacado na figura a seguir. 
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A solicitação de compra, apenas para item de locação de imóveis, não permitirá a inserção de mais 

de um item, apresentando desta forma a mensagem conforme abaixo. 

 

 

 

Os demais procedimentos para o cadastro e aprovação da Solicitação de Compra não sofreram 

alterações. 



Cadastro de Pedido de Compra 

 

No cadastro do Pedido, o município informado no campo Cidade tem de ser o mesmo referente ao 

imóvel a ser locado. 

 

 

 Para um determinado pedido, caso o mesmo já possua uma solicitação de compra vinculada cujo 

item seja referente ao serviço de locação de imóvel, não será possível vincular outra solicitação. 

Ou seja, um pedido que possua o item de locação de imóvel, não poderá ter outros itens, 

independente do objeto. 

 

 

 

Os demais procedimentos para o cadastro e aprovação do pedido não sofreram alteração. 

 



Cadastro de Processo de Compra 

 

Quando do cadastramento de um processo de compra cujo procedimento de contratação seja 

“Dispensa de Licitação – Compra ou locação de imóvel p/atendimento atividade pública”, o 

sistema irá preencher automaticamente as informações quanto ao “Tipo de licitação”; “Critério de 

julgamento”; “Objeto do processo” e “Condições de pagamento”. Exceto o campo do Objeto do 

processo, os demais campos mencionados acima não poderão ser alterados. 

 

 

 

Durante a vinculação do pedido ao processo, algumas validações serão realizadas: 

 Apenas pedidos de itens de locação de imóvel poderão ser vinculados aos processos que 

possuem este procedimento de contratação. 

 Para a vinculação de mais de um pedido, o item destes pedidos tem de ser o mesmo. 

 

No Cadastro de Proposta Vencedora apenas um Locador será cadastrado por item de processo, 

caso o contrato seja firmado com mais de um Locador para este item de processo, este poderá ser 

informado posteriormente no Contrato. 

 

Não houve alteração quanto aos procedimentos para Homologação / Ratificação do processo. 

Os demais procedimentos para o cadastro do processo, emissão do parecer Jurídico e Auditoria, 

Aprovação do processo e Homologação / Ratificação dos itens não sofreram alterações. 

 



 

Cadastro do Contrato 

 

O procedimento inicial para o cadastramento do contrato de locação imóvel será o mesmo 

realizado para qualquer outro contrato. Basta acionar o comando “Inserir contrato” e em seguida 

informar os dados solicitados. 

 

 

 

 

 

 

Depois do contrato cadastrado, na aba “Locatários”, os dados dos locatários serão apresentados 

conforme os pedidos vinculados ao processo e não será possível a inclusão de novos locatários 

durante o cadastro do contrato. 

 

Acione o ícone , alterar, para informar os valores anuais e mensais da locação. 

 

 



 

Informe os valores anuais de IPTU/ITR e Seguro, caso houver, e os valores mensais de 

Condomínio, caso houver e Locação. Os valores nos campos específicos têm de ser prestados 

conforme a informação constante na mensagem de atenção que será apresentada em tela. 

 

 

 

Na aba “Locadores” acione o ícone , alterar para informar o representante principal do locador. 

 

 

 



Informe os dados e acione o comando Salvar. 

 

 

 

Caso seja necessário incluir novos locadores, acione o comando “Inserir locador”. 

 

 

 

As demais abas e procedimentos para a conclusão e publicação do contrato não foram alterados. 


