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ATA DE ABERTURA E JUGAMENTO DAS PROPOSTAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022

 

Aos dez dias do mês de outrubro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e cinquenta e quatro minutos, na
sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Trabalho, localizada no Setor de Edi�cios de
U�lidade Pública Norte - SEPN, Quadra 511, Bloco A, Asa Norte/DF - CEP 70.750-541, reuniu-se a
Comissão de Procura de Imóvel, designada pela Portaria n° 102, de 26 de setembro de 2022, publicada
no DODF n° 181 , p. 72, composta pelo senhor José Messias da Silva e pelos Membros: Kélita Neres
Farias, Rodrigo Nunes de Oliveira Moreira e Luciana Oliveira de Freitas Neres, sob a presidência do
primeiro servidor e secretariado pelo úl�mo, para proceder à ABERTURA das propostas referentes ao
EDITAL DE CHAMAMENTO № 02/2022, cujo objeto é a locação de imóvel de terceiros, �po galpão com
área disponível para alocação e ocupação da unidade II da Fábrica Social, bem como servir de depósito de
materiais de construção ao Programa Renova-DF, atender necessidades logís�cas do programa LAB
INCLUi entre outros, de acordo com a conveniência e oportunidade observadas pelo Senhor Secretário. O
imóvel em comento deverá estar dimensionado entre 3.700m² (três mil e setecentos metros quadrados)
e 4.500m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados), conforme se aferiu no estudo técnico preliminar,
além estar localizado, preferencialmente, na região do SIA ou do SAAN, haja vista a vocação desses
setores para oferta do �po do espaço buscado, bem como na oferta de transporte público no local, o que
confere mobilidade e acessibilidade aos programas, facilitando a logís�ca inerente a estes. O pretenso
imóvel deverá contar com instalações �po escritórios, bem como espaços almoxarifado, salas para
terceirizados, depósito de bens, auditório, salas de reunião, Centro de Tecnologia da Informação e
Comunicação, laboratório de informá�ca, salas de aula, copas e refeitórios, banheiros, banheiros para
Pessoa com Deficiência – PcD, recepção, atendimento ao público, acessibilidade, garagens priva�vas,
estacionamento, ves�ários, entre outros, com divisórias em drywall ou alvenaria, com adaptações para
deficientes �sicos de responsabilidade do CONTRATADO/LOCADOR, dentre outras especificações e
condições descritas no projeto básico. O representante da proponente Infrasolo Engenharia de Solos e
Infra-estrutura Ltda, Gustavo Henrique Moura de Morais, CPF 490.598.151-49 solicitou autorização para
par�cipar da abertura dos envelopes, sem direito a manifestação durante a execução dos trabalhos. Às
onze horas foram abertos os trabalhos, com o registro de recebimento dos envelopes, contendo as
propostas dos seguintes proponentes: 1) Serra Bonita Imobiliária; 2) Eixo Construções e Par�cipações
Ltda.; 3) Infrasolo Engenharia de Solos e Infra-Estruturas Ltda. e 4) Construtora Luner Ltda. Dando
prosseguimento aos trabalhos, foram abertos os envelopes e analisadas as propostas, conforme abaixo:

 

PROP. AREA UTIL m’ VALOR POR m’ VALOR MENSAL Condomínio VALOR
IPTU VALOR ANUAL

1 4.500 27,78 125.010,00 - - 1.500.120,00
2 4.166,14 43,20 180.000,00 75.000,00 48.000,00 3.636.000,00
3 4.242,75 28,89 122.573,04 - 3.499,04 1.512.864,90
4 4.500 28,00 126.000,00 - 5.963,28 1.583.559,36

 

Dessa forma, a Comissão decidiu por classificar todas as propostas, por atenderem minimamente as
características do item 2.3 do Edital de Chamamento Público para locação de Imóvel n°- 001/2022. Nada
mais havendo a tratar o senhor Presidente deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta e nove minutos.



E eu, Luciana Oliveira de Freitas Neres, secretariei os trabalhos e lavrei a presente Ata, que será assinada
pelos membros da Comissão listados abaixo.
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KÉLITA NERES FARIAS

     Membro
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LUCIANA OLIVEIRA DE FREITAS NERES

Membro/Secretário
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