
 

Ata da reunião realizada sala da comissão de ética do anexo II do Instituto 

Federal de Sergipe, situado à Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado 

Filho, Aracaju/SE, no dia três de novembro de dois mil e vinte e um, das 

nove horas às dez horas da manhã, para a 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/02/2021 pela comissão instituída pela portaria IFS/2020/2020 

para analisar as referidas propostas. Estiveram presentes: Valdemar Alves 

da Costa Neto, que presidiu a reunião, Lorena de Souza Silva Medeiros e 

Andreia dos Santos Almeida. Participaram de forma telepresencial: Ancilla 

Miriam Carvalho Moura, Diego Rodrigues da Silva Santos, Clara de Assis 

Dantas dos Santos e Amanda Fontes Aragão Dias. Foram recebidas duas 

propostas por e-mail, através do endereço 

chamada.publica@academico.ifs.edu.br. Primeiramente, foram abertas as 

propostas, sendo a primeira, enviada pela empresa PRODANSE 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., referente ao imóvel situado 

à av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 1615, Bairro Jardins, com área 

construída de 3.757,43 m², estabelecendo o valor de R$ 160.000,00 (cento 

e sessenta mil reais) referente ao aluguel mensal e informando o valor 

previsto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) referente ao IPTU. A proposta 

foi desclassificada por não ter sido identificada a presença dos projetos 

arquitetônico, estrutural e de instalação, da planilha de custos e da 

declaração de disponibilidade de energia de média tensão, de acordo com 

os incisos IV, V, VII e X do item 4.3 do edital. A segunda proposta, enviada 

por PK4 EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA., referente ao imóvel 

situado à Rua Dom José Thomaz, 194, Bairro São José, com área construída 

de 9.500 m², estabelecendo os valores de R$ 125.000,00 (cento e vinte e 

cinco mil reais) o aluguel do imóvel no estado atual e R$ 160.700,00 (cento 

e sessenta mil e setecentos reais) o aluguel do imóvel com adaptações. A 

proposta foi desclassificada por não ter sido identificada a presença dos 

projetos estrutural e de instalação, da planilha de custos e da declaração 

de disponibilidade de energia de média tensão, de acordo com os incisos IV, 

V, VII e X do item 4.3 do edital. Todos concordaram com a desclassificação 

das propostas e a republicação do edital. Nada mais havendo a tratar, foi 

mailto:chamada.publica@academico.ifs.edu.br,


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, 03 de novembro de 2021. 

Presentes: 

 

ALECSANDRA AZEVEDO DE SOUZA CAMELO 

 

VALDEMAR ALVES DA COSTA NETO 

 

ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA 

 

LORENA DE SOUZA SILVA MEDEIROS 

 

CLARA DE ASSIS DANTAS DOS SANTOS 

 

ANCILLA MIRIAM CARVALHO MOURA 

 

AMANDA FONTES ARAGÃO DIAS 

 

DIEGO RODRIGUES DA SILVA SANTOS 
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