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1. OBJETIVO 

O objetivo desta política é estabelecer diretrizes para a contratação e/ou renovação dos alugueis de 

todas as unidades ou filiais do Grupo Level, localizadas em diversos estados do Brasil.  

 

2. PROCEDIMENTOS DE NEGOCIAÇÃO 

Ao encontrar o espaço ideal para a instalação de uma filial do Grupo Level, deve-se levar em 

consideração os pontos abaixo: 

 Espaço físico necessário e capacidade de armazenagem do imóvel; 

 Calcular o ROI; 

 Enviar documentação com estudo para aprovação do Comitê de Investimentos; 

 Localização do imóvel;  

 Prazo do contrato deve ser inferior a 60 meses; 

 A multa para quebra de contrato não deve ser superior a um mês de aluguel e após 36 

meses de contrato, a multa deve ser isenta, desde que com aviso prévio de 60 dias; 

 Deve ser analisado o % do valor de locação com relação ao valor do imóvel. Para definir 

o valor do imóvel, devemos avaliar o CUB/m² da região e valores de imóveis similares. 

Esse % não pode ser superior a 1%; 

 Deve ser pesquisado e levantado valores de pelo menos 3 imóveis similares ao 

escolhido, para que o valor por m² e as demais despesas do imóvel sejam avaliadas e 

validadas – IPTU; 

 O seguro predial deve ser cotado antes da assinatura do contrato, pois tem grande 

variação por CEP e local de risco. 

 

3. SEGURANÇA 

Deverá o negociante exigir os documentos abaixo para análise da proposta. São eles:  

 Habite-se do local;  

 Habite-se e/ou alvará do corpo de bombeiro para a atividade a ser realizada; 

 Carnê de IPTU. 
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4. PRAZO PARA APROVAÇÃO E CONCLUSÃO DA NEGOCIAÇÃO 

Considerando que a documentação venha completa e correta, o prazo para validação e/ou 

aprovação do contrato pode levar até sete (07) dias úteis. Esse prazo não se aplica para o 

funcionamento total da unidade. 

 

5. DEPARTAMENTOS ENVOLVIDOS 

Ao dar início na pesquisa de aluguel, deverão ser envolvidos os seguintes:  

 Comercial (avaliar a localização do imóvel); 

 Controladoria (calcular o ROI); 

 Contabilidade (verificar documentação do imóvel); 

 Logística (calcular seguro e termos da minuta); 

 T.I - Infraestrutura e Telecom (validar disponibilidade de telefonia/internet). 

 

6. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL 

A comunicação da rescisão do contrato de aluguel deverá ser feita com pelo menos trinta (30) dias 

de antecedência. As áreas supracitadas devem estar envolvidas e de acordo com o processo de 

rescisão ou encerramento de contrato de locação. 
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7. APROVADORES 

 

 

 

 

     __________________________________ 

                Departamento de Contabilidade 

    Nome: 

 

 

 

    __________________________________ 

                 Departamento de Logística 

    Nome: 

 

 

 

    __________________________________ 

                   Diretor Financeiro 

    Nome: 
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