
 

Ata da reunião realizada na sala da comissão de ética do Instituto Federal de 

Sergipe, situado à Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, 

Aracaju/SE, no dia nove de outubro de dois mil e vinte, das nove horas às 

nove horas e trinta minutos, para a nova abertura das propostas para 

aluguel de prédio para comportar a estrutura existente no prédio da reitoria 

e seus anexos num único local, recebidas em atendimento à chamada 

pública IFS/04/2020 pela comissão instituída pela portaria IFS/2020/2020 

para analisar as referidas propostas. Estiveram presentes: Valdemar Alves 

da Costa Neto, que presidiu a reunião, Ancilla Miriam Carvalho Moura, 

Lorena de Souza Silva Medeiros e Andreia dos Santos Almeida. Participaram 

de forma telepresencial: Diego Rodrigues da Silva Santos e Wesley Amaral 

Queiroz. Foi recebida somente uma proposta por e-mail, através do 

endereço chamada.publica@academico.ifs.edu.br. Foi aberta a proposta,  

enviada por S1 Empreendimentos Imobiliários, referente ao imóvel situado 

à av. João Ribeiro, delimitado pelas ruas São João e Sargento Duque, 

referentes ao Bloco B, com área de 5.505,60 m², estabelecendo o valor de   

R$ 95.477,81 (noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e 

oitenta e um centavos) com BTS. Não há como classificar colocações por 

falta de mais propostas. Foi iniciada a conferência dos documentos enviados. 

foram anexados os seguintes documentos: Tamanho do imóvel, 

descriminando a área construída, útil (3.892,93 m²) e total(5.505,60 m²); 

fotos/imagens do imóvel; quantidade de vagas disponíveis de garagem (92 

vagas de carro, 13 vagas de moto, 11 vagas de bicicleta); valor do aluguel 

com as adaptações que se farão necessárias para deixar em conformidade 

com o memorial de recomendações gerais (anexo I) e plano de 

necessidades (anexo III); indicação do prazo de execução das adaptações 

necessárias em até 150 dias consecutivos; cópias, preferencialmente 

digitais, ou na falta destas, impressas, dos projetos arquitetônico, estrutural, 

e de instalação do imóvel; prazo de validade da proposta (180 dias corridos 

a partir da data de entrega da mesma);cópia da matrícula do imóvel no 

respectivo cartório de registro de imóveis;cópia do ato constitutivo da 

Pessoa Jurídica acompanhado dos eventuais aditivos ou da respectiva 

consolidação; cópia do CNPJ; certidões negativas federais, estaduais e 

municipais do proprietário e do imóvel. A S1 Empreendimentos cumpriu os 
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requisitos estabelecidos no edital. Após a conferência física da 

documentação, esta será anexada ao processo 23060.000510/2019-96 que 

será despachado para a DIPOP para análise técnica dos projetos, sendo 

estabelecido o prazo de 7 dias úteis para o cumprimento desta fase.  Nada 

mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, 

Alecsandra Azevedo de Souza Camelo, secretária da reunião, pelo 

presidente e pelos membros da comissão supra citada. 

 

Aracaju, 09 de outubro de 2020. 
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