
 
 

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

AVISO 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS 

 

 

Processo nº 2395/2022 

 

 

Assunto: Recebimento de propostas de locação de espaço físico para 

atendimento ao paciente sintomático respiratório, suspeitos ou confirmados 

de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

 Considerando que o Sistema Único de Saúde é responsável por executar ações e 

serviços de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde a todos; 

 Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo suprir de 

forma adequada à missão proposta pelo SUS, no que se refere ao atendimento nos 

serviços de prevenção da saúde de forma que possa evitar as epidemias, com vistas na 

promoção da dignidade e respeito ao usuário do SUS;  

 Considerando que entre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS), 

está a universidade de acesso, a integralidade da assistência, a preservação da 

autonomia das pessoas, a igualdade, o direito à informação, a divulgação de 

informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário 

e a resolubilidade; 

 Considerando que em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou que o surto do coronavírus (2019n-CoV) constituía Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional. Posteriormente, em 11 de março de 2020, 

a OMS reconheceu que o novo vírus se espalhou por 114 países do mundo, o que elevou 

o estado de contaminação para pandemia; 

 Considerando que que a Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro De 2020, dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 Considerando a Portaria Nº 356, De 11 De Março De 2020 que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

 Considerando que em face às medidas para enfrentamento da Emergência de 

saúde pública decorrente do Coronavírus (COVID-19), o município de Santa Maria de 

Jetibá não tem evitado todos os esforços para promover melhorias na assistência 

médica dos pacientes em virtude do COVID-19; 

 Considerando que a Rede Assistencial de Saúde do Município tem por objetivo 

garantir os atendimentos de urgência e emergência aos seus usuários, principalmente, 

para aqueles que requerem tratamento de patologias como a COVID-19; 

-   Considerando que no Boletim Informativo Diário do Município de 04/03/2022, o 

município de Santa Maria de Jetibá apresentou 33.256 casos de COVID-19 

NOTIFICADOS, 11.743 CONFIRMADOS, 11.532 casos RECUPERADOS e 74 ÓBITOS.  

-   Considerando que a necessidade da contratação fundamenta-se em critérios 

técnicos tomando por base a transmissão e a doença causada pelo COVID-19, assim 

como as projeções do seu comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de 

saúde (nacionais e internacionais), especialmente quanto à disponibilidade de espaço 

adequado para atendimento, materiais de higiene, e equipamentos hospitalares e de 

proteção individual, dentre outros bens e insumos que se fizerem necessários. 



 
 

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

A administração Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, torna público que necessita 

realizar a LOCAÇÃO de um imóvel para atendimento ao paciente sintomático 

respiratório, pois, às medidas de prevenção e controle durante a assistência aos casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) devem ter 

biossegurança e fluxos de atendimento exclusivos aos pacientes atendidos, o qual, 

deverá atender aos seguintes requisitos:   

 
O imóvel deverá estar compreendido entre o Uni Posto – Avenida Frederico Grulke, nº 

596 – Centro e ruas laterais, até o limite com a Praça Emílio Arnhol – Avenida Frederico 

Grulke -  Centro, e possuir, no mínimo, as seguintes características: Área total 

aproximada de 250m²; conter no mínimo 02 banheiros, 01 copa/cozinha e 01 sala em 

alvenaria; acessibilidade para acesso.  

 

Caso o imóvel ofertado para a locação possua a metragem exigida, mas não contenha 

a estrutura solicitada, o locador se comprometerá em realizar todas as adequações 

necessárias, as suas expensas, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de 

Saúde. 

 

As propostas deverão ser protocolizadas na sede da prefeitura, até as 16:00 horas do 

dia 15/03/2022, instruídas com a documentação da propriedade do imóvel, 

comprovante do pagamento do IPTU e valor do aluguel mensal pretendido.  

 

A análise das propostas recebidas, a vistoria dos imóveis ofertados e a opção para a 

locação, serão decididas por comissão estabelecida por Ato do Executivo, não gerando 

qualquer obrigação do município, podendo rejeitar todas as propostas 

recebidas. 

 

Santa Maria de Jetibá, ES, 09 de Março de 2022. 

 

 

 

HILARIO ROEPKE 

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES 


