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EDITAL DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PÚBLICO 

 

Objeto: Interessados em locar sala 

comercial ao CISA de acordo com as 

disposições do presente Edital. 

 

  EVOLI NEVES DA SILVA, Presidente do CISA – Consórcio 

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

atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público que no dia 05 de 

outubro de 2012, às 10 horas, junto a sede desta entidade, situada na Rua Barão do Rio 

Branco, nº 121, em Ijuí/RS, estará recebendo documentos de habilitação e proposta para fins 

de locação de sala comercial, de acordo com o objeto, para fins de funcionamento do Centro 

de Especialidades Odontológicas – CEO extensão II, em Ijuí/RS. 

 

1 – LOCAL, DATA E HORA. 

1.1 – A abertura dos envelopes contendo documentos (01) e proposta (02) será realizada no 

dia 05 de outubro de 2012, às 10 horas, horário de Brasília – DF. 

1.2 – Somente poderão participar da sessão pública, Pessoa Jurídica que apresentarem 

propostas diretamente no CISA até às 09h30min., do mesmo dia. 

2- DO OBJETO 

2.1 – Constitui objeto do presente processo administrativo a seleção de melhor proposta 

visando a realização de contrato de locação por parte do CISA, de sala comercial, em 

alvenaria, contendo no mínimo, três (03) salas internas, com medição não inferior a 25 m² 

(sala de espera), 30m² (sala de atendimento) e 50m² (sala de atendimento), respectivamente, 

bem com a existência de 02 (dois) banheiros, em localização dentro de um raio de até 50 m 

(cinquenta metros) da sede do Hospital de Caridade de Ijuí – HCI, visando a sua utilização 

no Programa CEO – Centro de Especialidades Odontológicas extensão 2. 

3 – PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderá participar do presente processo de licitação pessoa jurídica que atender a todas 

as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital. 
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3.2 – Como requisito para participação no processo, o licitante deverá manifestar por escrito 

mediante o preenchimento de formulário próprio, Anexo I, bem como apresentar os 

seguintes documentos:  

A) Envelope 01 - Habilitação: Certidão do Registro de Imóveis ou escritura que possa 

comprovar a propriedade do imóvel, certidão negativa municipal, INSS e FGTS e Certidão 

Negativa de Obrigações Trabalhistas; 

B) Envelope 02 – Proposta: Apresentação de proposta em valor expresso em reais (R$), 

contendo o valor mensal proposto a título de aluguel. 

 

4) Local de entrega: Os envelopes deverão ser entregues na Sede do CISA, localizada na 

Rua Barão do Rio Branco, 121, Cep 98.700-000, Fone: (55) 3333-1391, Fax: (55) 3333-

5461, na  cidade de Ijui, RS; no horário de 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, de 

segunda a sexta-feira; 

4.1) Somente serão aceitos propostas cujos valores estejam dentro do praticado no mercado 

imobiliário, levando em consideração cada proposta unitária. 

4.2) Aplica-se ao presente processo as normativas da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores. 

5) O CISA reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em 

parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

 

GABINETE DO CISA, IJUI (RS), 27 DE SETEMBRO DE 2.012 

 

 

 

 

EVOLI NEVES DA SILVA 

Presidente do CISA 
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ANEXO I 

 

CARTA PROPOSTA 

 

I) Proponente: _________________________________________________________ 

II) CNPJ: _____________________________________________________________ 

III) Endereço da sala comercial: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

IV) Identificação complementar da proposta/estrutura interna e metragem:___________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

V) Valor pretendido para aluguel mensal: R$ _________________________________ 

 

 

Ijuí, _____ de outubro de 2012. 

 

 

 

 

______________________________________ 

(assinatura e identificação) 


