
ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. DOS REQUISITOS MÍNIMOS DO IMÓVEL 

 

O objeto deste instrumento é a consulta de imóveis disponíveis para aquisição desta 

Autarquia, que irá analisar a possível compra conforme interesse da Administração 

Pública. O imóvel concluído ou cuja conclusão esteja prevista, com a realização das 

adaptações necessárias ao layout da unidade (rede elétrica, lógica, divisórias, etc.), 

será destinado à instalação da Subseção Londrina do Coren/PR, cuja atividade é a 

prestação de serviços públicos de fiscalização do exercício profissional da 

Enfermagem, tudo conforme condições e especificações mínimas a seguir 

discriminadas, de acordo com a conveniência e oportunidade: 

 

 

a) Edifício comercial, com área mínima interna construída de 350 m² (trezentos e 

cinquenta metros quadrados), podendo ser distribuída em pavimentos, 

ambientes e demais dependências em perfeitas condições de uso em suas 

coberturas, calhas, pisos, paredes internas, pinturas em geral, esquadrias, 

vidros, portas, fechaduras, instalações e acessórios elétricos (inclusive que 

comporte a demanda do órgão por aparelhos de ar condicionado, 

computadores, impressoras e demais eletroeletrônicos), sanitários, entre 

outros. 

 

b) Ter no mínimo 04 (quatro) banheiros, sendo dois para funcionários e dois para 

o público externo, sendo no mínimo um dos banheiros destinados ao público 

externo com acessibilidade à deficientes físicos. 

 

c) Possuir 01 (uma) copa e 01 (uma) área de serviços. 

 

d) Possuir uma sala destinada a guarda de materiais (almoxarifado). 

 

e) Em caso de imóvel com mais de 02 (dois) pavimentos, possuir no mínimo 01 

(um) elevador com capacidade 8 pessoas, em ótimo estado de conservação e 

em perfeito funcionamento. 

 

f) Entrada e circulação devem estar de acordo com as normas de 

acessibilidade, possibilitando o acesso de pessoas com necessidades 

especiais às dependências do órgão. 

 

g) Infra-estrutura que permita o cabeamento para rede de dados (internet) e 

telefonia fixa, instalado. 

 



h) Possuir no mínimo 06 Salas/Ambientes, ou espaço com possibilidades de 

adaptação, para funcionamento dos seguintes setores: 

 

1. Sala de Espera: localizada na entrada do imóvel anexo ao Setor de Atendimento; 

2. Setor de Atendimento: Espaço amplo e localizado no piso térreo, facilitando a 

circulação do público. Capacidade para instalação de no mínimo 04 (quatro) 

guichês de atendimento e assentos de espera para no mínimo 10 pessoas; 

3. Sala de Trabalhos Internos: Espaço amplo para receber armários, mesas e 

balcões onde serão armazenados documentos, preferencialmente, próximo ao 

Setor de Atendimento; 

4. Sala de Fiscalização: Espaço amplo onde seja possível instalar mesas no 

mínimo 04 estações de trabalho confortáveis e armários, estando localizada em 

lugar isolado do público para possibilitar privacidade e concentração; 

5. Sala para Oitivas: Esta sala deve possuir espaço privativo para a realização de 

acolhimento de denúncias, reuniões de trabalho, entrega de documentos, 

preferencialmente próxima da sala da fiscalização. Deve possuir espaço para 

instalação de mesa de reunião com no mínimo 10 (dez) cadeiras, além de 

espaço para instalação de mesa de apoio e armários, pontos de tomada de 

energia elétrica, telefone, internet e outros; 

6. Mini auditório: Espaço amplo e privativo para realização de eventos com 

capacidade para no mínimo 30 pessoas, preferencialmente no piso térreo para 

facilitar o acesso das pessoas. 

 

i) Possuir estacionamento privativo para no mínimo 02 (dois) veículos. 

 

j) O edifício, obrigatoriamente, deverá ter idade de construção máxima de 20 

(vinte) anos. 

 

k) Deve estar localizado em região próxima as principais instituições de 

saúde/hospitalares, pontos de ônibus, comércio, agências bancárias, lotéricas 

e restaurantes/lanchonetes. 

 

l) O imóvel poderá ser adequado de acordo com as necessidades acima 

apresentadas, sob as seguintes condições: 

1. Deverá ser apresentado junto com a proposta os projetos de adequação, sem 

que haja a necessidade de ampliação da área construída; 

2. Deverá ser apresentado cronograma para conclusão das adequações, que 

será analisado pela Comissão Especial de Avaliação Imobiliária; 

3. Os custos de adequação serão por conta do proponente. 

 

m) Caso o imóvel apresentado esteja em processo de construção ou reforma, 

deverá ser apresentado cronograma para finalização da obra, quando então a 

Comissão Especial de Avaliação Imobiliária poderá avaliar a possibilidade de 

sua aceitação. 


