
 
 
 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – CFM 

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL 

 

 O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições que lhe confere 

a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, com as alterações realizadas pela Lei nº 11.000, de 

15 de dezembro de 2004, bem como o Decreto 44.045 de 19 de julho de 1958, com as alterações 

realizadas pelo Decreto nº 6.821 de 14 de abril de 2009, além da Resolução CFM nº 1.998, de 10 

de agosto de 2012, que aprova o Regimento Interno do Conselho Federal de Medicina, 

Considerando a necessidade de ampliação da estrutura física da sede do Conselho Federal de 

Medicina para a melhor execução das ações administrativas que dão alicerce as suas funções 

legais; 

Considerando que atualmente o Conselho Federal de Medicina está estruturado em 31 unidades 

organizacionais contando com uma força de trabalho de 189 colaboradores e 56 conselheiros; 

Considerando as imposições de porte, usos permitidos pela legislação local e localização 

necessários ao melhor desempenho das atividades do Conselho e à natureza de seu mister; 

TORNA PÚBLICA a intenção do Conselho Federal de Medicina em adquirir imóvel, a ser 

construído (na planta), para instalação de sua nova sede, que deverá estar localizada na Avenida 

L2 Sul, na cidade de Brasília-DF em lote com 7.500m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) 

de área, possibilidade de construção de até 7.500m² (sete mil e quinhentos metros quadrados) 

de área computável e aproximadamente 15.000m² (quinze mil metros quadrados) de área 

construída total (área coberta, descoberta e urbanização) em raio de distância de até 5km (cinco 

quilômetros) do Aeroporto Internacional de Brasília.  

Para atendimento das finalidades do Conselho Federal de Medicina, o edifício deverá ser 

construído em padrão construtivo de edificação comercial de médio/alto padrão, conforme as 

especificações dadas pela NBR 12.721:2005, devendo conter ainda:  

 mínimo de 80 vagas de garagem em subsolo e 80 vagas de garagem em área 
descoberta;  

 Três pavimentos em estrutura de grandes vãos sem pilares em áreas de trabalho 
que deverá contemplar recepção, salas destinadas a câmaras de julgamento, sala 
da presidência, salas de diretorias, sala de reuniões, salas de coordenadorias, salas 
de trabalho, biblioteca, apoio administrativo, apoio a terceirizados, sala de 
segurança, sala de motoristas, guarita com controle de acesso, CFTV, bicicletário, 
sanitários/vestiários, copa, estar de funcionários, salas de conferências com apoio 
de copa, auditório para acomodação mínima de 400 lugares com acesso 
independente, área coberta com terraço destinada para descanso e eventos 
internos; 
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 Acesso de veículos e pedestre pela avenida L2 Sul; 

 Elevadores para acesso às áreas comuns com capacidade mínima de 16 pessoas, 
elevador privativo com capacidade mínima de 6 pessoas, ambos com acesso em 
todos os pavimentos e elevador para acesso ao auditório com capacidade mínima 
de 20 pessoas; 

 Fachada em vidro de alto desempenho; 

 Divisórias de salas com tratamento acústico; 

 Subestação de energia e gerador com potência de 700/635 kVA; 

 Ar condicionado, iluminação pronta, instalações elétricas e de rede em todos os 
pavimentos, exceto subsolo. 
 

O CFM informa aos eventuais interessados que o imóvel de sua atual sede, localizada na SGAS 

915, nº 72, em lote com 4.600m² (quatro mil e seiscentos metros quadrados) e edificação com 

área total construída de 2.919,38m² (dois mil, novecentos e dezenove metros quadrados e trinta 

e oito centímetros), objeto da Matrícula nº 89.675, do Cartório do 1º Ofício do Registro de 

Imóveis do DF e da Carta de Habite-se nº 43/96, necessariamente será dada como parte do 

pagamento no negócio jurídico a ser entabulado, em valor a ser apurado em avaliação a ser feita 

por órgão competente, porém não inferior à R$ 28.000.000,00 (vinte oito milhões de reais), cuja 

Escritura Pública de Dação em Pagamento e posse serão outorgadas no prazo de até 120 (cento 

e vinte) dias contados da data da realização de vistoria e termo de recebimento do imóvel, objeto 

da aquisição.  

Os interessados deverão efetivar sua inscrição por meio do envio de mensagem para o endereço 

eletrônico cfm@portalmedico.org.br , com o assunto “Aviso de Procura de Imóvel – 001/20 – 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL”, contendo o cadastro completo de Pessoa Física ou Jurídica, com a 

documentação do imóvel, apresentação de layout de projeto, cronograma para entrega do 

imóvel e proposta de valores. Após a inscrição, serão encaminhados documentos 

complementares aos interessados inscritos. As contribuições deverão ser encaminhadas à 

Secretaria-Geral do CFM, por meio do endereço eletrônico supramencionado, até o dia 

10/09/20. 

 

Brasília-DF, 11 de agosto 2020. 

 

 

Mauro Luiz de Britto Ribeiro 

Presidente 
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