
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL – BELO HORIZONTE 

  

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, torna público seu interesse na locação 

de um imóvel no Município de Belo Horizonte, para instalação Coordenação de Assistência Farmacêutica (Farmácia de 

Minas e Unidade Regional de Dispensação de Medicamentos decorrentes de decisões judiciais - Farmácia Judicial) e Central 

Regional de Rede de Frio, todas vinculadas à Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte (SRS/BH), conforme 

descrito abaixo. Ressalta-se que o imóvel não precisa conter todas as características abaixo no momento da apresentação da 

proposta, pois será concedido prazo (até 120 dias, a contar da data da assinatura do contrato) para o interessado realizar as 

devidas adequações posteriormente: 

O imóvel a ser locado deverá conter as seguintes características: ser localizado em Belo Horizonte, com acesso facilitado 

por meio de linhas de ônibus e/ou metrô para grande fluxo de pessoas, de uso exclusivo da Secretaria de Estado de Saúde 

(SES); deve ser livre, desembaraçado, com destinação compatível com a ocupação e instalação das atividades desenvolvidas 

pela SRS/BH, devendo possuir toda a documentação que permita a obtenção de alvará de localização e funcionamento junto 

ao órgão competente; acesso para que a carga e descarga seja realizada preferencialmente nas dependências do imóvel, a 

abertura deverá permitir a passagem de um caminhão com dimensões de 2,50 (larg.) X 7,50 (compr.) X 4,00 (alt.), e a região 

deverá permitir o trânsito de caminhões para carga e descarga em horário comercial; área para estacionamento de 

aproximadamente 400,00 m²; possuir mecanismos que possibilitem o acesso de pessoas com mobilidade reduzida às 

dependências do órgão de acordo com a NBR 9050/2015; instalações sanitárias em todos os andares devendo conter ao todo 

18 bacias sanitárias e 18 lavatórios, separados por sexo e no mínimo 1 sanitário para portador de necessidades especiais 

conforme ABNT NBR 9050/2015 por andar, localizado nas áreas de uso comum; possuir instalações sanitárias nas duas 

áreas de espera das farmácias, sendo na primeira 1 masculino e 1 feminino com o conjunto de 3 bacias e lavatórios cada, 

além de 2 sanitários acessíveis, masculino e feminino, conforme ABNT NBR 9050/2015. Na segunda área de espera, serão 

dois sanitários, masculino e feminino, ambos para portadores de necessidades especiais, conforme ABNT NBR 9050/2015; 

possuir copa/ refeitório para funcionários, com área mínima de 120m²; área construída de no mínimo 3.500,00 m² (metros 

quadrados), sendo obrigatória a disponibilidade no pavimento térreo, de 1.850,00m² de área útil (área interna da edificação 

excluindo áreas ocupadas pelas paredes, pilares, rampas e escadas) para implantação das Farmácias ou 1.300,00m² de área 

útil com elevador/monta carga exclusivo que permita fácil acesso entre o térreo e a área do almoxarifado, considerando 

ainda outro elevador para movimentação de funcionários; caso o imóvel possua mais de 1 pavimento, deverá ser dotado de 

circulação vertical atendendo à NBR9050/2015, através de escada e rampa ou elevador para movimentação de funcionários 

atendendo à NBR NM313, com as seguintes características: “acessos pelo mesmo lado ou lados opostos: largura livre da 

cabine: 90 cm; profundidade livre da cabine: 140 cm (a porta precisa ter 800 mm de largura livre)"; possuir cobertura 

(laje/telhado) em perfeito estado de conservação, sem pontos de infiltração, com inclinação conforme norma vigente e 

dimensionamento correto das calhas que comportem volume de chuvas da região; lajes com capacidade para suportar o peso 

de arquivos e almoxarifado, incluindo refrigeradores, conforme NBR 6120/80, com apresentação de laudo técnico com ART 

atestando a capacidade da estrutura existente de suportar as cargas necessárias (600 kg/m2); pé direito mínimo de 2,80m até 

o forro, com o entreforro mínimo de 0,30m para passagem da infraestrutura; Iluminação e ventilação natural em pelo menos 

2 (duas) fachadas; entrada de energia, com rede elétrica dimensionada para atender uma demanda elétrica de capacidade 

compreendida entre 230 à 304 KVA, equivalente a uma proteção com disjuntor trifásico entre 600 A e 800 A (o valor da 

demanda estimado de acordo com layout e condições de climatização atuais); a rede elétrica da edificação deverá possuir 

Quadro Geral de Baixa Tensão responsável pela alimentação de todos os Quadros de Distribuição de Circuitos; a edificação 

deverá possuir Quadros de Distribuição de Circuitos dedicados conforme o tipo de carga: iluminação, ar condicionado, 

equipamentos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação); equipamentos de refrigeração, tomadas de uso geral; 

espaço para instalação do grupo motor gerador, com área mínima aproximada de 10,00m², 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, podendo ser necessária a construção de 

abrigo de forma a atender às normas de prevenção e combate a incêndio; a edificação deverá ser protegida por Sistema de 

Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA) conforme NBR 5419; condições ambientais de trabalho (Climatização e 

iluminação) devem atender, no que couber, ao item 17.5, e seus subitens, da NR 17 do Trabalho-Ministério da Economia: 

"17.5.1. As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores 

e à natureza do trabalho a ser executado; nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação 

intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise 

de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto: a) níveis de ruído de acordo com o 

estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMETRO; b) índice de temperatura efetiva entre 20oC (vinte) 

e 23oC (vinte e três graus centigrados); c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; d) umidade relativa do ar não inferior a 

40 (quarenta) por cento; 17.5.2.2. Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2. devem ser medidos nos postos de trabalho, 

sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. 

17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, 



apropriada à natureza da atividade. 17.5.3.1. A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. 17.5.3.2. A 

iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras 

e contrastes excessivos." 

Os interessados deverão elaborar proposta de locação de imóvel e encaminhá-la ao e-

mail chamamentopubliconaf.bh@saude.mg.gov.br com seguintes dados/documentos: descrição do imóvel informando as 

instalações existentes, localização, área física; planta baixa, planta de situação, cortes e fachadas; projetos de instalações 

elétricas, cabeamento estruturado e SPDA; projeto de instalações hidrossanitárias; projeto estrutural; cópia autenticada da 

Carta de Habite-se; AVCB atual. Deverá, também, estar acompanhada do Registro do Imóvel (emitido até seis meses antes 

da publicação do avido de chamamento público), Carteira de Identidade e CPF, se pessoa física, ou Contrato Social e 

CNPJ/MF, se pessoa jurídica e contatos do proprietário. Deverá, ainda, conter: valor mensal do aluguel; valor do condomínio 

(se existente); valor anual do IPTU; valores de todas as manutenções de responsabilidade do proprietário; área total a ser 

locada; declaração de que as adequações necessárias serão realizadas no prazo máximo de 120 dias, a contar da data da 

assinatura do contrato; declaração atestando que não há, acerca do imóvel, qualquer impedimento de ordem jurídica capaz 

de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a 

juntada da documentação pertinente, para fins de avaliação; fotografias (internas e externas) do imóvel e assinatura do 

responsável. Não sendo possível o envio por e-mail, pela natureza do arquivo/documento/rede ou outro motivo, deve-se 

protocolar a documentação (papel ou CD/DVD/pendrive) junto à SRS/BH (Rua Espírito Santo nº 495, Centro, 10º andar, 

setor de protocolo, Belo Horizonte/MG), sendo acomodada dentro de envelope. O prazo para manifestação dos interessados 

é de 15 dias úteis a partir desta publicação. Para maiores informações acerca do certame, inclusive para solicitar cópia do 

Termo de Referência, entrar em contato por meio do e-mail: chamamentopubliconaf.bh@saude.mg.gov.br. 
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