
Requisitos técnicos a serem atendidos para processo de locação de imóvel em Unaí: 
O imóvel a ser alugado deve ser localizado próximo à região central da cidade; com acesso facilitado através de linhas de 
ônibus para grande fluxo de pessoas; acesso para Carga e Descarga preferencialmente separado da área de recepção e 
portaria e garagem para no mínimo 12 (doze) veículos. Caso o imóvel não seja de uso exclusivo da SES, deverá ter 
acessos (portarias, elevadores e escadas) independentes, não podendo existir comunicação entre as demais instituições 
ocupantes. Caso possua mais de um pavimento, ter acesso independente possuindo elevador e escada exclusiva para 
todos os andares. 
Possuir mecanismos que possibilitem o acesso de pessoas com mobilidade reduzida às dependências do órgão de acordo 
com a NBR 9050/2015 e Instalações sanitárias em todos os andares com dimensionamento de acordo com a NR 24 e 
ABNT NBR 9050/2015, sendo um sanitário para portador de necessidades especiais (no mínimo 01 por andar) localizado 
nas áreas de uso comum. 
A área construída deverá ser de no mínimo 1.100,00m² (metros quadrados), sendo obrigatória a disponibilidade, no 
pavimento térreo, de 100,00m² de área útil para implantação da Farmácia (compreendendo uma área de recepção/ espera, 
sanitários, DML, sala de administração e almoxarifado) e 20,00m² para implantação de Almoxarifado. As lajes deverão ter 
capacidade para suportar o peso de arquivos, auditório para 100 assentos, almoxarifado e refrigeradores da Rede de Frio, 
conforme NBR 6120/80, com apresentação de laudo técnico com ART atestando a capacidade da estrutura existente de 
suportar as cargas necessárias. 
O locador deverá elaborar o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio de acordo com o layout apresentado, aprová-lo 
e executá-lo junto ao Corpo de Bombeiros Militar, com apresentação do protocolo de aprovação em até 60 dias após o 
termo de entrega das chaves. O locador deverá ainda apresentar AVCB atual, de forma que que possamos avaliar a 
viabilidade de aprovação para o layout proposto. 
O LOCADOR, deverá adaptar a edificação às necessidades de ambientes e áreas a fim de proporcionar o funcionamento 
adequado dos serviços da GRS, bem como realizar as adequações necessárias nas redes elétricas (comum e estabilizada), 
no cabeamento estruturado, nas instalações hidrossanitárias, no sistema de climatização e demais sistemas prediais para 
atender às exigências descritas neste edital e o layout apresentado. Deverá ser previsto climatização em todos os 
ambientes. Os equipamentos de ar condicionado, mobiliário e equipamentos administrativos serão providenciados pela 
GRS. No entanto, a infraestrutura necessária para funcionamento desses equipamentos, será de responsabilidade do 
Proprietário do Imóvel, bem como instalação dos circuitos elétricos com dimensionamento compatível. 
Em relação à entrada de energia, deverá ser dimensionada uma rede elétrica para atender uma demanda estimada em 
92,5 kVA, sendo necessário um padrão de entrada de energia em baixa tensão com proteção mínima de pelo menos 300 
A; 
O imóvel deverá ainda prever espaço para instalação do grupo motor gerador, com espaço mínimo aproximado de 9,00m², 
permitindo a abertura lateral, bem como a ventilação e exaustão do equipamento. A localização/posição desta sala de 
máquinas, deverá ser de forma que permita a dispersão da fumaça, gerada pelo motor diesel, sem afetar a vizinhança. 
Na Proposta deverá conter os seguintes dados: descrição do imóvel, localização, área física, planta baixa, planta de 
situação, cortes e fachadas, projetos de instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas, e projeto estrutural, descritivo das 
instalações existentes e cópia autenticada da Carta de Habite-se.  
O atendimento aos requisitos mínimos descritos neste edital, não implica em obrigatoriedade de locação do imóvel ou de 
aceite de quaisquer das propostas apresentadas. O imóvel selecionado ainda passará por uma avaliação da equipe técnica 
a fim de confirmar a viabilidade de atendimento às necessidades da GRS. 
O imóvel deverá ser livre, desembaraçado, com destinação compatível com a ocupação e instalação das atividades da 
GRS, devendo possuir toda a documentação que permita a obtenção de alvará de localização e funcionamento junto à 
Prefeitura Municipal. 


