Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Saúde

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002-2019 - SMS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO
ESPLANADA.
O Município de Caxias do Sul, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE, torna público o presente chamamento para a prospecção no mercado
imobiliário do Município de Caxias do Sul, e convida os PROPRIETÁRIOS
interessados, pessoas físicas ou jurídicas, a apresentar proposta comercial para
locação de imóvel de natureza comercial ou pavilhões para sediar a Unidade Básica
de Saúde - UBS do Bairro Esplanada, em Caxias do Sul/RS.
1. OBJETO:
1.1 Locação de imóvel para atender às necessidades da UBS do Bairro Esplanada por
um período de 12 (doze) meses e poderá ser sucessivamente prorrogado pelas
partes.
1.2 O imóvel a ser ofertado deverá possuir área útil, no mínimo, 700 m² (setecentos
metros quadrados) e, no máximo, 1.400 m² (mil e quatrocentos metros quadrados), e
estando obrigatoriamente dentro dos territórios demarcado no ANEXO III – MAPA
TERRITORIAL DO BAIRRO ESPLANADA.
1.3 Os PROPRIETÁRIOS, pessoas físicas ou jurídicas, deverão atender as exigências
de adequações do imóvel descritas no ANEXO II – QUADRO DE REQUISITOS DO
IMÓVEL, considerando que os valores gastos nas adequações, serão reembolsados
pelo Município de Caxias do Sul.
2. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
2.1 O PROPRIETÁRIO deverá apresentar a proposta de locação em conformidade
com o modelo do ANEXO I – FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DE PREÇO.
2.2 O PROPRIETÁRIO deverá atender as exigências de adequações, em
compatibilidade com o descrito no ANEXO II – QUADRO DE REQUISITOS DO
IMÓVEL.
2.3 Deverá constar na proposta de locação o valor mensal do aluguel, o valor total das
adequações descritas no ANEXO II – QUADRO DE REQUISITOS DO IMÓVEL, assim
como o prazo para realização destas adequações.
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2.4 A proposta comercial deverá ser enviada por e-mail, pelo proprietário ou por quem
o represente, no seguinte endereço:
anamaral@caxias.rs.gov.br e/ou rvigioli@caxias.rs.gov.br, até às 16 horas (horário de
Brasília) do dia 27 de setembro de 2019.
2.5 Não será aceito propostas enviadas após o horário previsto no subitem 2.4, deste
edital.
2.6 A validade da proposta de preços deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data para a entrega da mesma.
2.7 Referente ao resultado, o mesmo se dará por e-mail (em resposta ao e-mail
enviado), em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data final de envio das propostas e
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EXIGIDA
3.1 A proposta de locação deverá vir acompanhada dos seguintes dados ou
documentos relativos ao imóvel:
3.1.1 Endereço do Imóvel;
3.1.2 Número de pavimentos;
3.1.3 Habite-se;
3.1.4 Documentos Pessoais do Proprietário (RG e CPF);
3.1.5 Certidão de Registro do Imóvel;
3.1.6 Fotos internas e externas do Imóvel;
3.1.7 Planta Baixa Original do Imóvel;
3.1.8 Planta Baixa com a Proposta de Adequação (conforme especificações).
4. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
4.1 O Chamamento Público será conduzido pela Secretaria Municipal da Saúde de
Caxias do Sul, em conjunto com a área técnica responsável.
4.2 Os pedidos de esclarecimentos, referente ao processo de chamamento ou em
relação as adequações descritas no ANEXO II – QUADRO DE REQUISITOS DO
IMÓVEL, poderão ser enviadas nos e-mail ou contato telefônico:
Contato: Gabriela Grechi Carrard
Fone: (54) 99112.2346
Email: ggcarrard@caxias.rs.gov.br

Contato: Raul José Vigioli
Fone: (54) 99971.1309
Email: rvigioli@caxias.rs.gov.br
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5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.1 A classificação e seleção da melhor proposta levará em consideração:
5.1.1 Proposta de menor preço;
5.1.2 Sua localização e proximidade da atual UBS do Bairro Esplanada;
5.1.3 Suas condições de acessibilidade;
5.1.4 As condições das suas instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas e rede
lógica;
5.1.5 Avaliação do valor do Imóvel conforme mercado;
5.1.6 Avaliação da proposta financeira para a fase de implantação (adequações);
5.1.7 Condição técnica da ligação da Rede de Fibra Ótica do Municipal.
6. DO PAGAMENTO
6.1 Fase de implantação (adequações): o pagamento poderá ser em parcela única,
mediante conclusão da adequações propostas, ou de forma parcelada em 12 (doze)
meses.
6.2 Locação: pagamento mensal conforme proposta e avaliação técnica da Secretária
de Planejamento.
7. DAS VISITAS E INFORMAÇÕES
7.1 A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul reserva-se o direito de visitar os
imóveis ofertados ou solicitar informações complementares, devendo, os interessados
fazer constar da proposta telefone(s) e nome(s) da(s) pessoa(s) para contato em
condição de oferecer os elementos solicitados.
8. CONSIDERAÇÕES GERAIS
8.1 O presente Chamamento Público tem por objetivo realizar uma prospecção do
mercado imobiliário e não implica em obrigatoriedade de locação do imóvel ou de
aceite de quaisquer das propostas apresentas.
8.2 As ofertas devem obrigatoriamente estar dentro dos territórios demarcado no
ANEXO III – MAPA TERRITORIAL DO BAIRRO ESPLANADA.
8.3 As adequação do imóvel para atender os requisitos citados no ANEXO II –
QUADRO DE REQUISITOS DO IMÓVEL, deverão ser executados pelo proprietário,
considerando que os valores gastos nas mesma, serão reembolsados pelo Município
de Caxias do Sul.
8.4 Para a execução das adequações, se faz necessário que a equipe técnica da
Secretaria Municipal da Saúde oriente, acompanhe e valide.
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8.5 O local deverá oferecer infraestrutura tais como: iluminação, instalações
hidráulicas (pias / vasos sanitários), rede de esgoto, rede elétricas (tomadas) , rede
lógica de computadores.
8.6 Na proposta deverá ser informado o tempo para a execução das adequações.

Júlio César Freitas da Rosa
Secretário Municipal da Saúde
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ANEXO I
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO
___________________________, CPF/CNPJ nº _______, com endereço na
_________________________________, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr(a)_____________________, por assinado(a), portador da Carteira de
Identidade nº_________________, e de CPF/MF nº ____________, em atendimento
para o Chamamento para locação de imóvel comercial que atenda as especificações
constantes no Anexo I, vem apresentar a seguinte proposta:
Endereço do imóvel:_______________________
Valor mensal do aluguel: R$________
Valor total do aluguel (12 meses) : R$________
Valor total das adequações : R$________
Prazo para realização das adequações:________ dias consecutivos a partir da
assinatura do contrato.
Validade da Proposta:______ dias (mínimo de 60 dias)
Dados complementares:
Telefone de contato:
E-mail:
Caxias do Sul,____ de_______de 2019.

__________________________
(Proprietário/Representante legal)
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ANEXO II
QUADRO DE REQUISITOS DO IMÓVEL
O imóvel ofertado deverá possuir as características mínimas descritas no quadro
abaixo:
1. DESCRIÇÃO GERAL
1.1 O Imóvel deve ser uma estrutura de alvenaria, em bom estado de conservação,
com iluminação natural solar e presença de janelas, o piso interno deve ser liso,
lavável, impermeável e antiderrapante. Deverá apresentar boa acessibilidade externa
e interna para o atendimento a população em geral e adaptado a portadores de
deficiências, com portas com dimensões ampliadas, sanitários adaptados.
1.2 Quanto a infraestrutura elétrica, lógica e hidrossanitária deverá ser suficiente para
atendimento as demandas apontadas a seguir:
2. DESCRIÇÃO DETALHADA

Ambiente

Área
Mínima

Quantidade
de salas

Pontos
Lógica

Rede Rede Hidráulica Rede elétrica

Outras
Necessidades

Espera de Split
Parede
12.000BTU

Espera(s)

70 m²

01 ou mais

Não aplica

Recepção,
Farmácia e CMC

30 m²

01

9 (07 computadores Não aplica
e 02 telefones)

Sala de Vacinas

11 m²

01

01 (computador)

01 Ponto de 04
água e esgoto
pontos(computador,
câmara de vacinas)

01 pia de louça com 01
torneira acionamento
indireto, flexível e
sifão

Sala de coleta

11 m²

01

01(computador)

01 Ponto de 02
água e esgoto

01 pia de louça com Não aplica
torneira acionamento
indireto, flexível e
sifão

Sala de Curativo

11 m²

02

Não Aplica

01 Ponto de 03(micro-ondas, foco, 01 pia de louça com Não aplica
água e esgoto
estufa)
torneira acionamento
indireto, flexível e
sifão

Verificação
sinais vitais

de 11 m²

01

01(computador)

01 Ponto de 02
água e esgoto

01 pia de louça com Não aplica
torneira acionamento
indireto, flexível e
sifão

Observação
pacientes

de 22 m²

01

01(computador)

01 Ponto de 08( 03 para os leitos,
água e esgoto
01 negatoscópio, 02
Computador,
01
aquecedor,
01
Nebulizador

01 pia de louça com Não aplica
torneira acionamento
indireto, flexível e
sifão

01 ponto para 01
ponto
para Não aplica
Purificador água Purificador de água
18 pontos

Não aplica

6 Guichês de 0,90 m 01
de largura
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Consultório
24 m²
Odonto(=
2
equipamentos)

01

03( 2 computador e 04 Pontos de
01 impressora)
água
e
esgoto(02 pias e
dois pontos no
chão
para
cadeira odonto)

Consultório
de 12 m²
Enfermagem/
Ginecologia

04

02(computador
impressora)

e 01 Ponto de 07
(02computador,
água e esgoto
impressora,
foco,
balança,
negatoscópio, estufa

Consultório
11 m²
Clinico e Pediatria

04

02(computador
impressora)

e 01 Ponto de 06(
02computador, 01 pia de louça com Não aplica
água e esgoto
impressora, balança, torneira acionamento
negatoscópio, estufa
indireto, flexível e
sifão

WC
Usuários 3 m²
Adaptado PNE

02

Não aplica

Vaso Sanitário e Não aplica
Pia

Acessibilidade

Não aplica

Almoxarifado

10 m²

02

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Sala do Gerente

10 m²

01

03(computador,
impressora
telefone)

Não aplica

05(
computador, Não aplica
impressora, telefone)

Não aplica

Não aplica

05(computadores)

Não aplica

e

12 pontos (cadeira,
computador,
impressora,
Fotopolimerizador,
Ultrassom,
Compressor,
Negatoscópio)

Área externa com 01
Espaço
para
compressor 1,20 m de
largura, 1,20 m de
altura e 1 m de
profundidade
com
porta e cadeado
01 pia de louça com Não aplica
torneira acionamento
indireto, flexível e
sifão

Digitação

10 m²

01

02(computador)

Serviço Social

11 m²

01

02( computador e 01 Ponto de 05(computador,
impressora)
água e esgoto
impressora, balança)

01 pia de louça com Não aplica
torneira acionamento
indireto, flexível e
sifão

WC e Vestiário 4 m²
funcionários

02

Não aplica

Vaso Sanitário e Não aplica
Pia

Não aplica

Não aplica

Higienização

01

Não aplica

Ponto de água e Não aplica
esgoto
para
instalar tanque

Não aplica

Não aplica

01

Não aplica

Ponto de água e
esgoto
para
instalar bancada
de metal

Circuito dedicado para Duas portas( entrada Não aplica
duas
autoclaves e saída)
(4.000W), aquecedor
de água da pia
(5.500W),
seladora
(3.00W)
02

Central
material
esterilizado

4 m²

de 20 m²

Não aplica

Sala de grupos

25 m²

2

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Não aplica

Refeitório

25 m²

1

Não aplica

Ponto de água e 04 (Geladeira, micro- Não aplica
esgoto
para ondas, cafeteira)
Balcão de pia

Não aplica

1

Não aplica

Não aplica

Abrigo
de 2 m²
Resíduos Externo

Não aplica

Porta com fechadura Não aplica
ou cadeado

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
3.1 Na elaboração da adequação física do imóvel devem ter áreas de boa circulação a
fim de poder conduzir pacientes de macas e cadeiras de rodas pelos ambientes.
3.2 O imóvel deve ter sistema de alarme instalado.
3.3 O PPCI do imóvel deve ser adequado as Atividades de Saúde.
3.4 As paredes dos ambientes internos devem ser de paredes lisas e com altura até o
teto.

Rua Marechal Floriano nº 421 – Bairro Centro – CEP 95020-370 - Caxias do Sul – RS.
Fone (54) 3290. 44.00 gabinetesaude@caxias.rs.gov.br
7

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Saúde
3.5 Os interruptores, tomadas e eletrodutos para rede elétrica e lógica podem ser
aparentes.
3.6 A rede hidrossanitária (água e esgoto) para instalação de pias não pode ser
aparente, podendo estar protegida por rodapé de madeira sobre o piso.
3.7 A iluminação deve ser de preferência LED, para uma maior eficiência e economia.
3.8 O imóvel deve estar localizado em região onde a Prefeitura de Caxias do Sul tenha
condições de ligar a fibra ótica para conexão dos Equipamentos de Informática.

Gabriela Grechi Carrard
Diretora Técnica Distrital
Território Esplanada

Raul Jose Vigioli
Projetos SMS
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ANEXO III
MAPA TERRITORIAL DO BAIRRO ESPLANADA
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