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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO 

DE IMÓVEL N° 01/2016 

 

 

  JAIRO FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO, Presidente do CISA – Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 

conferidas em razão do cargo, na forma das disposições contidas no artigo 24, inciso X, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores, torna público o presente Edital que tem como objetivo a consulta 

de interessados na LOCAÇÃO de imóvel para a implantação do Centro de Especialidades 

Odontológicas CEO/CISA Regional Tipo I, em Ijuí/RS. O imóvel será destinado para a 

instalação de cadeiras odontológicas e sala de espera de pacientes, mobiliário em geral, tendo por 

escopo a realização de atividades de atendimento odontológico especializado, cujo imóvel deverá 

possuir características mínimas a seguir: 

 

1- DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO IMÓVEL 

 

1.1 O objeto deste Edital é a LOCAÇÃO de imóvel para atender as necessidades do Centro de 

Especialidades Odontológicas CEO/CISA Regional Tipo I, em Ijuí/RS no Município de Ijuí, 

com as seguintes características mínimas: 

 

a) Prédio em alvenaria constituído de área mínima de 125,0495 m², distribuída 

preferencialmente em um pavimento térreo, com disponibilidade de no mínimo 4 banheiros 

(masculino e feminino, sendo 01 (um) deles com acessibilidade); 

b) Divisões internas em alvenaria ou gesso, viabilizando a instalação de no mínimo 04 (quatro) 

salas para distribuição de 06 (seis) cadeiras odontológicas, além de destinação de 01 (uma) 

sala de recepção para distribuição de no mínimo 26 (vinte e seis) cadeiras, 01 (uma) sala 

para copa/cozinha, 01 (uma) sala para desinfecção de instrumentos, 01 (uma) sala para o 

centro de material e esterilização, 01(uma) sala para avaliação pré-atendimento, 01(uma) 

sala de reuniões e 02 (duas) salas para almoxarifado. 

c) Pátio com estacionamento de veículos com capacidade mínima de 10 veículos. Justifica-se a 

presente em razão do acesso de veículos de saúde dos municípios conveniados que fazem o 

deslocamento dos pacientes em busca de tratamento; 

d) O prédio deverá estar em boas condições de uso, com habite-se e/ou planta devidamente 

homologada/aprovada junto à Prefeitura de Ijui, compreendendo instalações elétricas e 

hidráulicas de acordo com as normas de construção civil; 

e) O imóvel a ser locado deverá estar localizado a uma distância de até 300 metros da sede do 

CISA, sito na Rua Barão do Rio Branco, nº 121, em Ijuí/RS, portanto, dentro do perímetro 

urbano e viabilizando o acesso facilitado dos gestores administrativos até o referido Centro 

de Especialidades. 

f) O imóvel deverá estar próximo ao Hospital de Caridade de Ijuí, eis que os pacientes que 

necessitam de atendimento especializado e considerados especiais são atendidos, em sua 

maioria, junto ao Bloco Cirúrgico daquela unidade hospitalar, bem como facilita o acesso a 

monitoramentos especiais, além de se tratar de local mais indicado aos pacientes que se 

deslocam do interior do município em busca de tratamento médico, evitando dessa forma 

deslocamentos de veículos para outros pontos da cidade. 
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2 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua assinatura, 

podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, com valor do 

locatício reajustado anualmente mediante aplicação do IPCA. 

 

3 – DOCUMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (ENVELOPE) 

 

3.1. A proposta deverá vir em envelope lacrado e conter os seguintes dados: 

 

a) Descrição simples do imóvel contendo a localização, área física, instalações existentes e atender 

as exigências mínimas do Edital; 

b) Deverá ainda estar acompanhada de cópias autenticadas do Titulo de Propriedade do Imóvel 

(escritura ou matrícula), Carteira de Identidade e CPF, se pessoa física, ou Contrato Social e 

CNPJ/MF, se pessoa jurídica; 

c) Declaração de que sobre o imóvel não recaia ônus real que possa inviabilizar a locação, além de 

manifestação quanto a quitação de taxas e impostos; 

d) Declaração de quitação das últimas contas de energia, água, esgoto do referido imóvel; 

e) Certidões negativas de débitos junto às Fazendas federal, estadual, municipal e trabalhista; 

f) Proposta do valor da locação, com valores praticados no mercado; 

 

3.2. O valor efetivo da locação só será admitido se estiver dentro dos valores praticados no 

mercado e depois de verificados o atendimento aos requisitos estabelecidos neste edital e da 

compatibilidade de seu valor, conforme previsto no inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. Despesas de energia elétrica e água correrão a conta do CISA. 

 

3.3. O CISA reserva-se no direito de solicitar outras documentações durante o procedimento de 

elaboração do contrato de locação. 

 

4 – VALIDADE DA PROPOSTA 

 

4.1. A validade da proposta de preços deverá ser de, no mínimo 30 (trinta) dias contados da 

data para a entrega da proposta, determinada neste edital. 

 

5 – DAS VISITAS E INFORMAÇÕES 

 

5.1. O CISA, autoridade licitante, reserva-se no direito de visitar os imóveis ofertados ou 

solicitar informações complementares e, para tanto, os interessados deverão fazer constar da 

proposta telefone(s) e nome(s) da(s) pessoa(s) para contato e em condições de fornecer os 

elementos solicitados. 

 

6 – LOCAL DA ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 

6.1. As propostas deverão ser entregues na sede do CISA, setor de licitações, até as 09 (nove) 

horas do dia 21 de novembro de 2016. 

6.2. A abertura dos envelopes de proposta protocolados ocorrerá às 09horas e 10minutos, do 

dia 21/11/2016, em sessão pública que será devidamente registrada em ata. 
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7 – ELEIÇÃO DO IMÓVEL 

 

7.1. O presente edital não implica em obrigatoriedade de locação do imóvel ou de aceite de 

quaisquer das propostas apresentadas. 

7.2. A classificação e seleção da melhor proposta dentre as pré-qualificadas levará em 

consideração, em especial, dentre critérios de melhor preço, a conveniência e finalidade do imóvel 

pretendido pela Administração, a sua localização, condições de acessibilidade e o valor pretendido 

para a futura locação. 

 

8 – SELEÇÃO DO IMÓVEL 

 

8.1. Serão adotados como critérios para a seleção do imóvel, os seguintes fatores: 

 

1º) Preço: Preço condizente ao mercado imobiliário e não ter ultrapassado o limite estabelecido no 

presente edital, item 3.2; 

2º) Localização: estar inserido no raio máximo de 300 metros do CISA, com preferência ao imóvel 

que estiver em rua ou avenida de grande circulação e facilidade de acesso ao imóvel; 

3º) Qualidade do imóvel: estar em condições perfeitas de pintura de paredes e fachadas, pisos e 

revestimentos, telhado, além do sistema elétrico e hidráulico, com verificação a ser diligenciada por 

parte do Poder Executivo, o que se reserva no direito. 

4º) O imóvel que oferecer ao CISA o menor potencial de despesas com adequações de 

infraestrutura, tais como reformas e adaptações internas, tendo por objetivo final a aprovação das 

instalações por parte da Vigilância Sanitária Municipal, haverá de ter preferência na locação.  

 

9 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

9.1. O resultado deste processo de chamamento público de imóveis será publicado no site do 

CISA, www.cisaijui.com.br, bem como Jornal de Circulação Regional e, posteriormente, será 

convocado o seu proprietário/procurador para a formalização do contrato, na forma da Lei. 

 

 

    Ijui, 03 de novembro de 2016. 

 

 

 

JAIRO FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO 

 Presidente do CISA      

 

 

Registre-se e publique-se 

Aos 03/11/2016. 

 

Maria Elizabete Rolim de Jesus 

Diretora Executiva do CISA 
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ANEXO I 

 

À Comissão de Licitações do CISA – Edital Chamamento Público 001/2016 – Locação de 

Imóvel para o Centro de Especialidades Odontológicas CEO/CISA Regional tipo 1, 

unidades 01 e 02.  

 

OFERTA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO AO CISA: 

 

I - DADOS DO PROPONENTE 

 

A) NOME DO PROPONENTE: ____________________________________________; 

B) RG:_________________________ CIC:__________________________________; 

C) ENDEREÇO: Rua/Av. ____________________________nº__________________; 

D) CIDADE:__________________________________________________________; 

E) TELEFONE:___________________  _________________________ 

II- DADOS DO IMÓVEL 

 

A) OFEREÇO PARA LOCAÇÃO O SEGUINTE IMÓVEL: 

 

________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

B) Declaro para fins de participação no presente processo que o imóvel se enquadra dentro 

das cláusulas do edital de chamamento público nº 001/2016. 

 

III- PROPOSTA DE LOCAÇÃO R$ 

 

A) Para fins de honorários locatícios a pretensão deste signatário é de  

 

R$ _______________(                                                                ) mensais.  

 

E por ser a expressão da verdade, apresenta a presente proposta a ser submetida a 

comissão de licitações do CISA.  

 

 

  Ijui, _____ de novembro de 2016. 

 

 

 

   _______________________________________ 

    Nome do Proponente e assinatura  
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