RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA
VISTORIA E CONFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
TEMPORÁRIA DA SEDE DO CFMV
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1. ESCOPO
Apresento o relatório técnico de engenharia em complemento ao processo de
locação de imóvel comercial na região administrativa do SIA, destinado à instalação
temporária da sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, conforme
requisitos mínimos especificados no Termo de Referência e Edital do Chamamento
Público CFMV N° 01/2022.
2. OBJETIVO
Esse relatório tem por objetivo vistoriar os imóveis habilitados no processo do
chamamento público CFMV N° 01/2022, com a finalidade de apurar as características
de sua estrutura física, utilizando como base o organograma e instalações físicas da
atual sede do CFMV, conforme descrito no Termo de Referência.
3. VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO


Ata de reunião de abertura dos envelopes do Chamamento Público CFMV N°
01/2022;



Ofício 1/2022;



Chamamento Público CFMV N° 01/2022;



Proposta da empresa: ECAP ENGENHARIA LTDA;



Proposta da empresa: SOHESTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS;



Proposta da empresa: ALISSAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

4. PROPOSTAS APURADAS
Conforme o OFÍCIO 1/2022,3 (três) propostas encontram-se em conformidade
aos itens 6.1 e 6.2 do edital, tornando-se habilitadas para manifestações técnicas,
conforme item 7.1.3 do edital. São elas:
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PROPOSTA 1: ECAP ENGENHARIA LTDA;



PROPOSTA 2: SOHESTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS;



PROPOSTA 3: ALISSAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

5. ANÁLISE DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA LOCAÇÃO
5.1 PROPOSTA 1 – ECAP ENGENHARIA LTDA


Dados do Imóvel (endereço): Setor de Abastecimento e Indústria –
SIA Trecho 17, Rua 14, Lote N° 105, Brasília/DF.



Número de Pavimentos: 05 pavimentos – (subsolo, 1° pavimento
(térreo), 2° pavimento, 3° pavimento e 4° pavimento).

Checklist de vistoria conforme requisitos mínimos especificados no Termo de
Referência do chamamento público CFMV N° 01/2022.
Para assinalar a condição do item na edificação, tem-se as definições abaixo:
“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME
REQUISITOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SEDE CFMV
REQUISITOS
ITEM
REQUISITOS
IMÓVEL 1
C
NC
MÍNIMOS CFMV
1

ÁREA CONSTRUÍDA

2.000,00 m²

1.846,00 m²

2

ÁREA ÚTIL

1.400,00 m²

917,10 m²

3

QUANTIDADE DE VAGAS COBERTAS

10 unid.

18 unid.

4

QUANTIDADE DE VAGAS TOTAIS

20 unid.

23 unid.

7

ELEVADOR

1 unid.

1 unid.

5

RAIO DE DISTÂNCIA

2.500,00 m

1.680,00 m

9

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO

6

TRANSPORTE PÚBLICO

7

RESTAURANTES

infraestrutura urbana
em seu entorno
infraestrutura urbana
em seu entorno
infraestrutura urbana
em seu entorno

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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5.2 PROPOSTA 2 – SOHESTE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS


Dados do Imóvel (endereço): Setor de Abastecimento e Indústria –
SIA Trecho 02, Lotes N° 2075, 2085, 2095, 2105 e 2115,
Brasília/DF.



Número de Pavimentos: 06 pavimentos – (semienterrado, 01°
pavimento (térreo), 02° pavimento, 03° pavimento, 04° pavimento e
05° pavimento).

Checklist de vistoria conforme requisitos mínimos especificados no Termo de
Referência do chamamento público CFMV N° 01/2022.
Para assinalar a condição do item na edificação, tem-se as definições abaixo:
“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME
REQUISITOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SEDE CFMV
REQUISITOS
ITEM
REQUISITOS
IMÓVEL 2
C
NC
MÍNIMOS CFMV
1

ÁREA CONSTRUÍDA

2.000,00 m²

5.649,45 m²

2

ÁREA ÚTIL

1.400,00 m²

4.250,00 m²

3

QUANTIDADE DE VAGAS COBERTAS

10 unid.

4

QUANTIDADE DE VAGAS TOTAIS

20 unid.

150 unid.

7

ELEVADOR

1 unid.

2 unid.

5

RAIO DE DISTÂNCIA

2.500,00 m

2.470,00 m

9

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO

6

TRANSPORTE PÚBLICO

7

RESTAURANTES

infraestrutura urbana
em seu entorno
infraestrutura urbana
em seu entorno
infraestrutura urbana
em seu entorno

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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5.3 PROPOSTA3 – ALISSAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA


Dados do Imóvel (endereço): Setor de Abastecimento e Indústria –
SIA Trecho 03, Lotes N° 145 e 155, Brasília/DF.



Número de Pavimentos: 05 pavimentos – (01° pavimento (térreo),
02° pavimento, 03° pavimento, 04° pavimento, 05° pavimento e
anexo galpão).

Checklist de vistoria conforme requisitos mínimos especificados no Termo de
Referência do chamamento público CFMV N° 01/2022.
Para assinalar a condição do item na edificação, tem-se as definições abaixo:
“C” = CONFORME / “NC” = NÃO CONFORME
REQUISITOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTAÇÃO TEMPORÁRIA DA SEDE CFMV
REQUISITOS
ITEM
REQUISITOS
IMÓVEL 3
C
NC
MÍNIMOS CFMV
1

ÁREA CONSTRUÍDA

2.000,00 m²

2.076,08 m²

2

ÁREA ÚTIL

1.400,00 m²

1.441,60m²

3

QUANTIDADE DE VAGAS COBERTAS

10 unid.

20 unid.

4

QUANTIDADE DE VAGAS TOTAIS

20 unid.

29 unid.

7

ELEVADOR

1 unid.

1 unid.

5

RAIO DE DISTÂNCIA

2.500,00 m

718,43 m

9

VAGAS DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO

6

TRANSPORTE PÚBLICO

7

RESTAURANTES

infraestrutura urbana
em seu entorno
infraestrutura urbana
em seu entorno
infraestrutura urbana
em seu entorno

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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6. ANÁLISE DOS IMÓVEIS
Os 03 (três) imóveis foram visitados no mesmo dia, sendo o imóvel 01 visitado
às 09:00 horas,o imóvel 02 visitado às 10:00 horas e o imóvel 03 visitado às 14:00
horas.
Os 03 imóveis encontram-se desocupados a mais de 01 (um) ano, sendo que
os 03 (três) imóveis tiveram como último locatário, órgãos públicos.
O imóvel 01, dentre os 03 analisados, é o que se encontra em melhor estado
de manutenção. Sem a necessidade aparente de limpeza pesada, pintura ou
manutenção de sua estrutura física. Os demais imóveis necessitam de manutenção e
reparos para a correta utilização. O imóvel 02, por sua dimensão, necessitaria de
grande esforço, longo prazo para reforma e utilização de grande valor para sua esta
obra. Já o imóvel 03 necessita de pequenos reparos, limpeza pesada, pintura de
paredes e forros, e adaptação de espaços existentes para alocação de ambientes
solicitados no termo de referência, mas que não existem no edifício. Embora o imóvel
03 necessite de adaptação, entendemos que as mesmas seriam passiveis de
realização, já que foram reservadas em proposta valor para tal.
Com relação à área disponível, tanto construída quanto útil, o imóvel 01 possui
área inferior ao solicitado pelo termo de referência, não sendo capaz de receber a
quantidade de servidores e mobiliário existente na sede do Conselho Federal de
Medicina Veterinária. O imóvel 02, por sua vez, possui área excessivamente grande
que, embora consiga alocar todos os servidores e mobiliário, teria grande parte de seu
ambiente ocioso, o que acarreta despesa desnecessária aos cofres do Conselho
Federal de Medicina Veterinária, ferindo o princípio legal da economicidade. Já o
imóvel 03 possui área suficiente, de acordo com o Programa de Necessidades
Básicas do Termo de Referência, podendo acolher os servidores e mobiliário do
conselho, já que possui área semelhante à sede existente.
Com relação aos requisitos de vagas totais, quantidade de elevadores, raio de
distância em relação à sede do CFMV atual, vagas de estacionamento públicas e
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existência de transporte público nas intermediações, podemos aferir que todos os 03
imóveis possuem requisitos para a instalação da sede provisória do CFMV. Com
relação à quantidade de vagas cobertas, o imóvel 02 não possui vagas cobertas,
apenas descobertas.
Já, com relação à existência de restaurantes nas intermediações, foi detectado
que o imóvel 01 não possui restaurantes em sua proximidade, apenas quiosques ou
lanchonetes, sendo necessário o deslocamento em veículo para a alimentação, ou
alimentação no interior da sede, requisito este que é de extrema relevância para
manter as atuais condições fornecidas pelo CFMV aos funcionários, estagiários,
terceirizados, diretores e demais usuários.
7. CONCLUSÃO
Tendo como base os requisitos mínimos necessários para a locação do imóvel,
tal como exposto no Termo de Referência e Edital de Chamamento Público CFMV N°
01/2022, pode-se concluir que:


O imóvel 01, embora seja o que possui as melhores características de
manutenção, o referido termo e edital contempla apenas adaptações às
estruturas existentes, contrárias a este imóvel que necessitaria de grande
aporte financeiro, bem como longo prazo para aprovação de ampliação e
reforma, já que não possui espaço necessário para a instalação de toda a parte
de apoio do Conselho Federal de Medicina Veterinária.
Este imóvel possui área útil e construída inferior ao mínimo necessário, o que
impossibilita qualquer reforma para alocação dos ambientes não existentes no
mesmo, mas necessários de acordo com o Programa de Necessidades do
Termo de Referência.
Outro fator desclassificatório faz relação inexistência de restaurantes na
intermediação. O CFMV não fornece alimentação interna aos seus servidores,
sendo necessário o deslocamento, preferencialmente, com veículo, para
alimentação. Diante dos apontamentos, desclassifica-se o referido imóvel.
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O imóvel 02, embora possua área suficiente para a instalação de todos os
ambientes constantes no Programa de Necessidades, possui uma área
construída e útil muito além do necessário. O que traria prejuízo excessivo aos
cofres do Conselho Federal de medicina Veterinária, já que mesmo que o
proprietário do imóvel se comprometesse com a reforma do imóvel para
adaptação ao programa de necessidades, o gasto futuro com manutenção do
espaço, bem como a ociosidade resultante de um ambiente muito superior ao
necessário traria ônus financeiro e não condizente com as boas práticas da
administração pública, em especial o princípio da economicidade e
razoabilidade. Além disto, seria necessário não apenas adaptação, mas
reforma, além da instalação de sistemas que deveriam existir no edifício, mas
que não foram instalados até o momento da vistoria, tal como detecção de
incêndio, chuveiros automáticos e rede de lógica. O que acarretaria um prazo
excessivo para a mudança da sede atual para a sede provisória do Conselho
Federal de Medicina Veterinária. Diante dos apontamentos, desclassifica-se o
referido imóvel.



O imóvel 03, embora necessite de reparos pontuais e limpeza pesada de toda
a estrutura, já que ficou sem locação por tempo superior a 02 (dois) anos,
encontra-se apto a receber os ambientes descritos no programa de
necessidade do termo de referência. A área construída e útil é similar à
existente na sede atual do CFMV, requisito essencial para a classificação do
imóvel. O imóvel possui as instalações complementares e os sistemas de
incêndio necessários para a correta utilização do espaço. Sendo necessário a
verificação e correção de falhas que possam vir a ser necessárias. O mesmo
necessita de pintura e adaptações pontuais para criação de ambientes como
Guarita, Cozinha Industrial, Vestiários, Copa de apoio, bem como outros que
estão inseridos no Programa de Necessidades e que serão apresentados nas
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plantas de layout e relatório de modificações necessárias, fornecidos pelo setor
de engenharia do CFMV, após a assinatura do contrato. Além disso, serão
necessários instalação de forros, cercamento eletrificado e outros itens
descritos no termo de referência, que também serão apresentados no relatório
de modificações.
Sendo assim, concluímos que o imóvel 03 é o único dentre os imóveis
apresentados que possui características que o tornam apto a receber a sede
provisória do Conselho Federal de Medicina Veterinária, embora sejam necessárias
modificações/adaptações em sua estrutura física e infraestrutura de apoio.
Tal como informado no item 2.1, do Termo de Referência, após a assinatura do
Contrato entre o proprietário do imóvel e o CFMV, o setor de engenharia deverá
receber o projeto existente do imóvel, para assim realizar o projeto do layout da sede
provisória deste conselho. Tal como apresentado no item 6.4, após a entrega por parte
do setor de engenharia, o proprietário terá o prazo de 30 (trinta) dias para a correta
alteração e adaptação do edifício para receber os servidores, ambientes e mobiliários
existentes na sede atual do CFMV. O recebimento do imóvel por parte do conselho
está vinculado à vistoria por parte da equipe de fiscalização, que atestará se o imóvel
está apto, de acordo com o programa de necessidades do Termo de Referência e
Edital do Chamamento Público CFMV N° 01/2022.
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8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
IMÓVEL 01

Garagem 1º Subsolo

Casa de Bombas

Hall do Elevador

Recepção

CPD

Baias para escritório

11

Banheiro PNE

Copa dos pavimentos

Banheiro coletivo

Varanda na sala da presidência

Fachada Frontal

Fachada Lateral

12

IMÓVEL 02

Depósito Semienterrado

Hall de Elevadores

Recepção

Estacionamento Descoberto

Salão de escritório amplo

Cobertura

13

Banheiro PNE

Banheiro Coletivo

Fachada Frontal

Fachada Lateral

Quadros Elétricos

Monitoramento CFTV

14

IMÓVEL 03

Fachada Frontal

Vista do Galpão

Banheiro Coletivo

CPD

Recepção e Estacionamento Descoberto

Salas de Escritório

15

Salas de escritório

Quadros Elétricos

Hall de Elevador

Banheiro

Fachada Lateral
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9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
____Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos: orientações e
jurisprudência do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl.
– Brasília: TCU, Secretaria‑Geral da Presidência: Senado Federal, Secretaria
Especial de Editoração e Publicações, 2010;
____Lei nº 8.666/1993 - Lei que estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos;
____Constituição Federal;
____ABNT NBR 15575-1 – Edificações Habitacionais;
____ABNT NBR 16280 – Reforma em Edificações;
____Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia do Distrito Federal.

Brasília/DF, 19 de maio de 2022

___________________________________________
Responsável Técnico: Luís Fernando Rocha Lopes
Eng. Civil e Eng. de Seg. do Trab.
CREA – 21401/D-DF

___________________________________________
Responsável Técnico: Christiano Veloso Porto
Arquiteto Urbanista
CAU – A47.407
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