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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

AVISO DE INTERESSE DE CONTRATAÇÃO n.° 001/2022
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 433/2022 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 
BASE LEGAL: Art. 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93
 
1. OBJETO PRETENDIDO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, nos termos do inciso X, artigo 24 da Lei 8.666/93 para atender as finalidades 
precípuas da Administração Pública quanto às novas instalações do Hospital Municipal da Criança provisoriamente durante o 
período de reforma do prédio sede da Av. Capitão Silvio, unidade pertencente à estrutura da secretaria municipal de saúde de 
Ariquemes/RO, por um período de 12 (doze) meses, prorrogável por iguais e sucessivos períodos, conforme art. 57 da Lei n. 
8.666/93.

2. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO IMÓVEL
O IMÓVEL DEVE CONTER:
- Mínimo  de 13 cômodos com banheiro, para acomodação de leitos e consultórios médicos. Área mínima dos 
cômodos: 9m².
- Deve conter ainda copa/cozinha/refeitório, mini-almoxarifado, sala ampla para acomodação de: recepção e sala 
de espera com banheiro;
- Área próxima ao centro de Ariquemes, com fácil acesso ao Hospital Municipal de Ariquemes (HMA), Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e Rodoviária Municipal.
- Energia elétrica e água encanada em todos os cômodos. 
- Espaço amplo e livre para acesso de ambulâncias e instalação de tendas.

3. JUSTIFICATIVA
3.1 A secretaria municipal de saúde, vem, por meio deste, tornar público o interesse de contratação, nos termos do art. 24, inciso 
X da Lei Federal n.° 8.666/93, para locação de um imóvel para sediar o Hospital Municipal da Criança de Ariquemes durante o 
período da reforma do atual prédio localizado na Av. Capitão Silvio, n.° 3246, setor Grandes Áreas. 

4. PROPOSTAS
4.1 Os interessados deverão apresentar/protocolar a proposta de preços contendo valor, descrição detalhada do imóvel que se 
pretende locar, dados para contato, acompanhada do formulário de manifestação de interesse (conforme modelo - ANEXO I) e 
comprovante de propriedade do imóve.
4.2 Os interessados deverão protocolar sua manifestação de interesse no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a data de publicação 
deste aviso, das 7h30 às 13h30 e das 15:30h às 17:30h na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU - no prédio da Prefeitura 
Municipal de Ariquemes, localizado na Avenida Tancredo Neves,  nº 2166, setor Institucional.

5. DA VISITAÇÃO DOS IMÓVEIS
5.1 Os interessados deverão colocar seus imóveis à disposição da secretaria municipal de saúde para visitação. As visitas serão 
agendadas por meio do telefone para contato informado na proposta apresentada.

6. HABILITAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
6.1 Poderão apresentar propostas pessoas físicas e jurídicas que comprovarem ser proprietários de imóveis em Ariquemes-RO ou 
seus representantes legalmente constituídos mediante instrumento de procuração pública que comprove poderes para praticar, em 
nome do(s) proprietário(s), os atos referentes ao objeto da dispensa de licitação.
6.2 Após término do prazo para manifestação de interesse e decisão da secretaria municipal de saúde, a vencedora deve possuir 
as certidões negativas de débitos (Federal, estadual, municipal, trabalhista e FGTS), entre outros documentos que poderão ser 
solicitados.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (69) 3535-3666 com a Sra. Celeste Batista Lima ou na sala da Secretaria 
Municipal de Saúde, situada no Centro Administrativo Municipal Dr. Carpintero, 1º piso, na Avenida Tancredo Neves, Nº. 2.166, 
Setor Institucional, Ariquemes-RO, de segunda à sexta-feira das 07h30min às 13h30min.

Ariquemes/RO, 12 de janeiro de 2022.
  

MILENA PIETROBON PAIVA MACHADO COELHO
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n.º 17.087/PGM/2021



12/01/2022

Aviso 1 de 12/01/2022, assinado na forma do Decreto nº 16.426/2020 (ID: 700203 e CRC: D8749040). 2/2

 

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por MILENA PIETROBON PAIVA MACHADO
COELHO, Secretária Municipal de Saúde, em 12/01/2022 às 10:59, horário de Ariquemes/RO,
com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando
o ID 700203 e o código verificador D8749040.
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