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EDITAL SES Nº 17/2021

A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, representada pela Secretária Arita Gilda Hubner
Bergmann, torna público o edital de alteração das regras do Edital SES nº 010/2021 - Chamamento Público de Seleção de
Projetos de Ampliação e Reforma e Projetos de Reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Sul, como parte da Rede Bem Cuidar - RBC/RS (PROA 21/2000-0095316-1).

1 DO OBJETO E DA FINALIDADE:

1.1 O presente edital tem por objeto a alteração do Edital SES nº 010/2021 para reabertura do prazo para apresentação das
propostas pelos municípios e retificação das exigências documentais relativas ao projeto arquitetônico para ampliação e
reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS, assegurando a participação dos interessados em igualdade de condições.

2 DAS ALTERAÇÕES:

2.1. O item 1.3.2 do Edital SES nº 010/2021 passa a ter a seguinte redação: "1.3.2 Possuam Projeto Arquitetônico para
Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde - UBS aprovado ou Projeto Arquitetônico para Reforma de Unidade
Básica de Saúde - UBS com parecer, ambos conforme item 3.4.6.6".

2.2. O item 3.1 do Edital SES nº 010/2021 passa a ter a seguinte redação: "3.1 As propostas deverão ser encaminhadas por
meio eletrônico através do endereço ubsrbcrs@gmail.com até as 23 horas e 59 minutos do dia 08 de novembro de 2021,
contendo todos os documentos listados neste edital".

2.3. Fica incluído no Edital SES nº 010/2021 o item 3.1.2.1, com a seguinte redação: "3.1.2.1 Os Municípios poderão substituir
as propostas já encaminhadas. Ao remeter a nova documentação, deverá ser expressamente solicitada a substituição da
documentação anteriormente entregue e informada a data da sua remessa".

2.4. O item 3.4.6.6 do Edital SES nº 010/2021 passa a ter a seguinte redação: "3.4.6.6 Para os Projetos de Ampliação e
Reforma, Parecer de Aprovação do Projeto Arquitetônico, baseado nas legislações sanitárias federal, estadual e municipal,
com data de emissão de até 1 ano, emitido pela Vigilância Sanitária, conforme RDC nº 51/2011, artigo 28, § 2º; caso a
Vigilância Sanitária municipal não tenha em seu quadro técnico o profissional hab ilitado (arquiteto ou engenheiro civil), o
gestor municipal poderá designar este profissional lotado em outra Secretaria para realizar a aprovação em conjunto com
equipe da Vigilância Sanitária municipal; para os Projetos de Reforma, Parecer no sentido de que as intervenções
propostas no projeto atendem as legislações sanitárias federal, estadual e municipal, com data de emissão de até 1 ano,
emitido pela Vigilância Sanitária; conforme RDC nº 51/2011, artigo 28, § 2º; caso a Vigilância Sanitária municipal não tenha
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em seu quadro técnico o profissional hab ilitado (arquiteto ou engenheiro civil), o gestor municipal poderá designar este
profissional lotado em outra Secretaria para realizar a emissão do parecer em conjunto com equipe da Vigilância Sanitária
municipal".

2.5. O Anexo V - Checklist do Recebimento da Documentação passa a ter a seguinte redação:



2.6. O Anexo VI - Checklist da Avaliação da Documentação passa a ter a seguinte redação:





2.7. O Anexo VII - Cronograma do Processo passa a ter a seguinte redação:

Datas e prazos Etapa
09/09/2021 Publicação do Edital
18/10/2021 Publicação de alteração do Edital
01/10 a 08/11/2021 Período para recebimento das propostas
09/11 a 25/11/2021 Avaliação das propostas pela Comissão Técnica de

Julgamento
26/11/2021 Divulgação das propostas válidas
29/11 a 06/12/2021 Período para interposição de Recurso
07/12 a 10/12/2021 Análise dos recursos pela Comissão Técnica de

Julgamento
13/12/2021 Divulgação do Resultado Preliminar (propostas aptas

para sorteio - Município ganha um número)
14/12/2021 Sorteio e divulgação do Resultado Final
15/12/2021 Publicação do Resultado Final no DOE

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

3.1. As propostas já recebidas pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul serão aceitas e analisadas .

2. Ratificam-se todos os demais termos do Edital SES nº 010/2021.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2021.

Arita Bergmann,

Secretária da Saúde.
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