
ESTADO DO AMAPÁ  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

AVISO DE INTENÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá – CBMAP, por meio da 

Divisão de Planejamento – DPLAN, torna público a intenção de Locação de um imóvel 

para fins de instalação do Centro de Saúde – CSAU. O imóvel deve ter uma estrutura 

mínima adequada: possuir no mínimo 15 salas, recepção, sala de espera, auditório com 

capacidade para 50 pessoas, vestiários masculino e feminino com armários, 

estacionamento privativo para uma ambulância e uma viatura administrativa, local para 

copa e depósito para guarda de materiais de limpeza, saídas alternativas de emergência. 

Deve ter central de material e esterilização com áreas para expurgo, preparo, esterilização, 

armazenamento e distribuição de materiais cirúrgicos. Banheiros para pacientes, 

servidores e pacientes com necessidades especiais. Todos os ambientes destinados a 

consultórios devem ter lavatórios, instalação elétrica em condições para suportar 

funcionamento de equipamentos como cadeira odontológica, autoclaves e centrais de ar. 

Além disso, devem possuir pontos para instalação de centrais de ar, iluminação – artificial 

e natural – adequadas, estrutura com pontos hidráulico, elétrico e de ar comprimido para 

instalação adequada da cadeira odontológica. O imóvel deve possuir quadro de 

distribuição elétrica bem dimensionado aos ambientes, estrutura de esgotamento sanitário 

condizente com o funcionamento de um estabelecimento de saúde, este item é de grande 

importância para minimizar o risco de contaminação biológica. Ademais, deve possuir 

planejamento para o escoamento de águas pluviais, espaço de no mínimo 30m² para 

guarda dos materiais da Divisão de Atendimento Pré-Hospitalar, armazenamento próprio 

de água com caixa d´água de, no mínimo, 3.000 litros e piso revestido com material de 

fácil limpeza. Deve estar localizado na região central da cidade de Macapá; em 

conformidade com as especificações constantes neste documento, com fundamento no 

inciso V do artigo 74 da Lei n° 14.133/2021. 

A entrega de propostas e documentações serão aceitas até às 12h do dia 07 de 

março de 2023, via E-mail: dag.cbmap@gmail.com. Informações pelo contato: (96) 

99112-6059, CAP QOCBM SALOMAR. 

mailto:dag.cbmap@gmail.com


Macapá, 28 de fevereiro de 2023. 

 

SALOMAR MORAES DE CARVALHO – CAP QOCBM 

CHEFE DA DPLAN  
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