
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO  
 

2015 
 

Composição da Comissão:  
Membros Titulares: Coordenador Edson Lima; Coordenador Adjunto Maykon Luiz da Silva; e, 
Membro Diego Minks Rossi Fermo.  
Membros suplentes: Carlos Alexandre Vieira Lopes; Patrícia Figueredo Sarquis; e, Giorgio 
Bayer. 
Assessor: Jaime Teixeira Chaves – Secretária: Jaqueline Freitas Vilain. 
 
 

Período de 29/05/2015 até 30/10/2015 – 6 (seis) reuniões 
 

- 29 de maio de 2015 

1. Definido o Coordenador e o calendário de reuniões. 

2. Discussão sobre as atribuições para a CTP. 

3. Estabelecido o Plano de Trabalho da comissão: 

a. Elaboração do Programa de Necessidades; 

b. Definir Terreno; 

c. Diretrizes para Concurso de Projeto. 

 

- 10 de julho de 2015 

1. Proposta de Deliberação ao Plenário, que posteriormente foi aprovada, a respeito das 

atribuições da comissão que restaram definidas:  

a. Analisar a possível aquisição de terreno ou compra de imóvel edificado;  

b. Analisar a possível cessão/doação de terreno/imóvel edificado público;  

c. Elaborar programa de necessidades;  

d. Propor diretrizes para eventual realização de concurso de projeto;  

e. Acompanhar e fiscalizar a eventual realização de concurso de projeto;  

f. Acompanhar e fiscalizar a eventual execução de obra. 

 

- 07 de agosto de 2015 

1. Verificada a negativa da Prefeitura Municipal de Florianópolis e do Governo do Estado, 

com relação à cessão/doação de imóvel para abrigar a futura sede do CAU/SC.  

Com relação à União, a negativa é tácita, haja vista que a solicitação de cessão/doação é 

inscrita por meio eletrônico, sem disponibilidade imediata e sem nenhum tipo de 

previsão e com várias entidades inscritas. 



 

 

2. Consultado o imóvel tombado, que atualmente abriga a sede do Instituto de 

Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, e concluído ser inviável para o CAU/SC, 

haja vista, principalmente, que não há interesse de venda; 

3. Iniciado o estudo do programa de necessidades, com as contribuições oriundas das 

seguintes fontes de pesquisa: 

a. DEMANDA INTERNA - Levantar as necessidades atuais do CAU/SC, através de 

pesquisa interna e análise do organograma institucional; 

b. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO - Considerar o crescimento da estrutura do 

Conselho no futuro; 

c. IDENTIDADE “CASA DO ARQUITETO” - Levar em conta a ansiedade do 

profissional com relação à casa da sua entidade; 

d. ESPAÇO MÚLTIPLO - Considerar áreas que possam abranger atividades culturais, 

como exposições de arte e outras manifestações; 

e. BENCHMARKING – Considerar os exemplos e experiências de outros CAU’s.  

4. Listadas as condicionantes a serem consideradas na realização da nova sede, separadas 

em três aspectos principais da seguinte forma: 

a. Aspectos Econômicos: 

i. Economia do investimento - custo final da sede 

ii. Rapidez do processo até a sede implantada 

iii. Custo de manutenção 

iv. Custo de segurança 

v. Custo de condomínio 

b. Aspectos Conceituais: 

i. Identificação dos arquitetos com a sede do CAU/SC; 

ii. Sustentabilidade da sede – certificação; 

iii. Ajustar-se a Missão, Visão e Valores do CAU/SC; 

iv. Ajustar-se ao programa de necessidades proposto; 

v. Visibilidade institucional junto à sociedade; 

vi. Ser referência aos arquitetos catarinenses. 

 

c. Aspectos Físicos: 

i. Acesso dos funcionários (posição geográfica x facilidade de transporte); 

ii. Acesso dos arquitetos da região; 

iii. Acesso dos arquitetos de outras cidades (proximidade com hotéis e 



 

 

transporte); 

iv. Facilidade nos modais de transporte alternativo (bicicleta); 

v. Estacionamento para conselheiros, funcionários e visitantes; 

vi. Potencial construtivo (do terreno); 

vii. Possibilidade de ampliação e crescimento futuro. 

 

- 04 de setembro de 2015 

1. Continuação da construção do Programa de Necessidades; 

2. Estudo do organograma do CAU/SC; 

3. Criada planilha de áreas a fim de pré-dimensionar a nova sede. 

 

- 08 de outubro de 2015 

1. Finalizada a planilha de áreas do Programa de Necessidades e concluído que a nova 

sede do CAU/SC deveria ter aproximadamente 2.200,00m²; 

 

- 30 de outubro de 2015  

1. Revisto o Programa de Necessidades, sendo alterada a planilha de áreas: Área total do 

prédio: 1.346,10m², Área externa: 1.897,50m², Área total do Terreno: 2.570,55m² 

(considerada a construção do prédio em dois pavimentos). 

 

- 08 de dezembro de 2015  

1. Considerando que a Deliberação Plenária nº 67, de 13 de novembro de 2015, aprovou a 

criação de um Grupo de Trabalho com atribuições aparentemente similares às da CTP, 

nos termos do artigo 11º a seguir:  “Aprovar a formação do Grupo de Trabalho para 

elaboração de proposta do design thinking, em relação a sede própria do CAU/SC, 

composta pelos arquitetos Christian Krambeck, Edson de Lima e Giovani Bonetti”, a CTP 

solicitou a Presidência convocar uma reunião conjunta da Comissão e do referido Grupo 

de Trabalho, criado para elaboração de proposta do design thinking, para que seja 

definida a continuação dos trabalhos desta Comissão. 

 

Florianópolis/SC, dezembro de 2015. 

 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO – CTP 



 

 

 

PROGRAMA DE NECESSIDADES CRIADO PELA COMISSÃO EM 2015 

Cálculo das Áreas em m² - Programa de Necessidades da Nova Sede do CAU/SC 

Setor Função do Ambiente 
nº de Postos 

de Trabalho 
Visitant

es 
Área 
Livre 

Á.Paredes Á.Circulação Área Total 

1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

1.1. Hall de Entrada 
Recepção, cafeteira, espera, exposições, espaço 

WiFi 
2 15 120,00 10,80  130,80 

1.2. Presidência Presidente e pequenas reuniões 1 4 25,00 2,25  27,25 

1.3. Assessoria Especial Desenvolvimento de trabalho da Assessoria 

da Presidência/comunicação e secretaria 

geral 

8 0 30,00 2,70  32,70 

1.4. Gerência Geral 
Desenvolvimento de trabalho da Gerência 

Geral e pequenas reuniões 3 0 25,00 2,25  27,25 

1.5. Gerência Técnica 
Atendimento, fiscalização, coleta dados 

biométricos 
20 5 100,00 9,00  109,00 

1.6. Gerência Financeira 
Desenvolvimento de trabalho da Gerência 

Financeira 
7 0 35,00 3,15  38,15 

1.7. Gerência 
Administrativa 

Desenvolvimento de trabalho da Gerência 
Administrativa 

12 0 60,00 5,40  65,40 

1.8. Jurídico 
Desenvolvimento de trabalho da Procuradoria 

Geral 
5 0 25,00 2,25  27,25 

1.9. T.I. 
Desenvolvimento de trabalho da TI e espaço 

para servidor 2 0 20,00 1,80  21,80 

    440,00   479,60 

2. ESTRUTURA FUNCIONAL 

2.1. Sala de Reuniões 1 
Desenvolvimento do trabalho dos Diretores, 

Conselheiros, funcionários e entidades 
0 8 25,00 2,25 

 
27,25 

2.2. Sala de Reuniões 2 idem 0 8 25,00 2,25  27,25 
2.3. Sala de Reuniões 3 idem 0 8 25,00 2,25  27,25 
2.4. Sala de Reuniões 4 obs.: as salas podem ser componíveis 0 8 25,00 2,25  27,25 



 

 

2.5. Plenário Realização de reuniões plenárias do CAU/SC 0 30 100,00 9,00  109,00 
2.6. Auditório Treinamentos, palestras e eventos 0 120 150,00 13,50  163,50 
2.7. Lobby Apoio e recepção do auditório 0 120 50,00 4,50  54,50 
   

 

 

 

 400,00   436,00 
 

3. ESTRUTURA APOIO 

3.1. Copa Serviços de copa 0 0 10,00 0,90  10,90 

3.2. Banheiros 
Higiene pessoal (todos os banheiros estão 

considerados aqui) 
0 0 50,00 4,50 

 
54,50 

3.3. Vestiários 
Higiene pessoal completa, troca de roupas e 

armários com chave 
0 0 50,00 4,50 

 
54,50 

 
3.4. Almoxarifado 

Armazenamento de materiais de expediente e 

limpeza, materiais promocionais do 

conselho 

 
0 

 
0 

 
20,00 

 
1,80 

  
21,80 

3.5. Arquivo/acervo Armazenamento de processos e arquivos dos 
arquitetos 

0 0 40,00 3,60 
 

43,60 

3.6. DML Tanque e máquina de lavar 0 0 5,00 0,45  5,4
5 3.7. Refeitório/Convívio Espaço gourmet, local descanso, pequenos 

eventos 
0 0 150,00 13,50 

 
163,50 

3.8. Escada e Elevador obs.: caso a sede tenha mais do que 1 pavimento 0 0 0,00 0,00 18,00 18,00 

    325,00   372,25 
3.9. Circulações cálculo aproximado para todo o prédio     58,25 58,25 
 

ÁREA TOTAL DO 
PRÉDIO 

      
1.346,10 

 

4. ESTRUTURA EXTERNA 

4.1. Estacionamento Funcionários, conselheiros e visitantes 10 40 625,00  312,5
0 

937,50 
4.2. Bicicletário Estacionamento de modal alternativo 0 0 50,00   50,00 
4.3. Coleta de lixo Separação do lixo conforme categoria 0 0 10,00   10,00 
4.4. Jardim Tratamento paisagístico da sede 0 0 900,00   900,00 

Área Externa 
Requerida 

      1.897,50 
 

5. TERRENO 
5.1. Área do Prédio Considerando construção em dois pavimentos 673,05 
5.2. Área externa 
requerida 

Considerando integralmente o "item 4.Extrutura Externa" 1.897,50 
Área total requerida para o Terreno 2.570,55 



 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO  
 

2016 
 

Composição da Comissão:  
Membros Titulares: Coordenador Rodrigo Kirck Rebêlo; Coordenador Adjunto Edson Luiz 
de Lima; e, Membro Marcelo Mannrich.  
Membros suplentes: Carlos Alexandre Vieira Lopes; Giorgio Alexandro Bayer, e Sérgio 
Oliva. 
Assessor: Alexandre Junckes Jacques – Secretária: Jaqueline Freitas Vilain. 
 
 

Período de 16/02/2016 até 12/01/2017 
 

- 16 de fevereiro de 2016 

4. Institui a Comissão Temporária de Patrimônio, definindo suas funções, competências, 

prazo de duração e integrantes, conforme Deliberação Plenária Nº 76/2016. 

 

- 29 de março de 2016 

1. Definido o Coordenador e o calendário de reuniões. 

2. Contratação de consultoria imobiliária especializada, para identificação de imóveis 

que atendam ao Plano de Necessidades da nova Sede do CAU/SC, para servir de 

balizamento para a construção de Edital de Chamada Pública para aquisição do 

imóvel. 

 

- 04 de maio de 2016 

1. Elaborado o termo de referência com as premissas desenvolvidas por esta Comissão, 

transcritas a seguir: 

 

 DO OBJETO 
 
Contratação de empresa de consultoria imobiliária especializada para pesquisa de imóveis 
disponíveis e valores de mercado, por m², para servir de balizamento para o Edital de 
Chamada Pública de propostas que viabilizem a Sede Própria do CAU/SC. 
 

 DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Análise de ofertas de terrenos e/ou imóveis disponíveis; Pesquisa de valores; Estudo 
comparativo de valores de mercado, por m², na região; Análise de desembaraço judicial dos 
possíveis imóveis; Viabilidade de construção; Apresentação do mapa de restrição ambiental; 
Apresentação do levantamento Planialtimétrico. O estudo deverá ser feito em terrenos e/ou 



 

 

imóveis com escritura pública compatibilizando os dados com o levantamento 
Planialtimétrico. Os imóveis selecionados devem possuir número de matrícula no registro 
de imóveis. 
 
 

 CONDICIONANTES DOS TERRENOS E/OU IMÓVEIS: 
 
a) INFRAESTRUTURA URBANA – Ter garantia de atendimento dos serviços públicos de 
qualidade, tais como rede pública de água e esgoto, eletricidade, rede de dados, entre outros;  
 
b) MOBILIDADE – Acesso fácil aos transportes públicos, de maneira a atender público 
interno e externo, acesso viário para transporte individual, acesso facilidade para outros 
modais, como o de bicicletas, além de permitir a construção de vagas de estacionamento 
compatíveis com a dimensão do Programa de Necessidades;  
 
c) VISIBILIDADE – Imóvel localizado em área onde possa ser reconhecido 
institucionalmente, independente de estar em via de acesso rápido ou local;  
 
d) DIMENSÕES – Que sejam suficientes para atender ao Programa de Necessidades, no que 
se refere às atividades, bem como outros usos propostos pela Comissão de Patrimônio;  
 
e) POTENCIAL CONSTRUTIVO – Que permita atender ao Programa de Necessidades 
atendendo à taxa de ocupação, índice de aproveitamento e demais índices urbanísticos da 
cidade de Florianópolis;  
 
f) ACESSIBILIDADE – Atendimento às normas Nacionais, Estaduais e Municipais no que se 
refere à acessibilidade;  
 
g) SEGURANÇA – Atendimento às normas Nacionais, Estaduais e Municipais no que se 
refere à segurança;  
 
h) LEGALIDADE – Imóvel que esteja totalmente desembaraçado de condicionantes 
ambientais e de patrimônio edificado, e que seja passível de transferência patrimonial 
imediata, além de atendimento aos preceitos legais da Chamada Pública. 
 

 ASPECTOS A CONSIDERAR:  
 

Visibilidade institucional junto à sociedade; 
Acesso dos funcionários (posição geográfica x facilidade de transporte);  
Acesso dos arquitetos da região;  
Acesso do público em geral;  
Acesso dos arquitetos de outras cidades (proximidade com hotéis e transporte);  
Facilidade nos modais de transporte alternativo (bicicleta);  
Estacionamento para conselheiros, funcionários e visitantes;  
Potencial construtivo (do terreno);  
Possibilidade de ampliação e crescimento futuro.   

 
 O imóvel a ser adquirido deve possibilitar potencial construtivo mínimo de 
1.346,10m² e área máxima de 2.570,55m², previamente edificado ou não, excetuando-se a 



 

 

área possível de subsolo e garagem. 
 

- 06 de setembro de 2016 

1. Solicitaram à Gerência Administrativa a elaboração da minuta de chamada pública 

para aquisição de imóvel para a sede própria do CAU/SC, nos moldes do edital CAU/SP. 

 

- 11 de outubro de 2016 

1. Deliberaram que a Gerência Administrativa valide com a Procuradoria Jurídica a 

minuta do edital de chamada pública para a aquisição de imóvel no município de 

Santa Catarina para abrigar a sede do CAU/SC e que verifique com a Assessoria 

Especial os procedimentos para a divulgação do edital, em especial junto ao Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis – CRECI/SC. 

 

- 30 de novembro de 2016 

1. A Comissão deliberou que a Gerência Administrativa providencie nova consulta à 

União quanto à existência de imóvel a ser doado ou cedido ao CAU/SC, consultando-

se o Sistema de Requerimento Eletrônico de Imóveis – SISREI. 

2. Análise dos Pareceres Jurídicos 033 e 035/2016 da Procuradoria Geral, que dispõe 

sobre procedimentos iniciais que se sugerem que sejam adotados para a realização 

desta aquisição. 

 

 

Florianópolis/SC, dezembro de 2016. 

 

 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO – CTP 



 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO  
 

2017 
 

Composição da Comissão:  
Membros Titulares: Coordenador Giovani Bonetti; Coordenador Adjunto Marcelo 
Mannrich; e, Membro Edson Luiz de Lima.  
Membros suplentes: Leonardo Henrique Dantas; Carlos Alexandre Vieira Lopes; e, Giorgio 
Alexandro Bayer. 
Assessor: Alexandre Junckes Jacques – Secretária: Jaqueline Freitas Vilain. 
 
 

Período de 13/01/2017 até 31/12/2017 – 3 (três) reuniões 
 

- 13 de janeiro de 2017 

1. Prorrogação de prazo e composição da Comissão Temporária de Patrimônio, 

conforme Deliberação Plenária Nº 122/2017. 

 

- 25 de janeiro de 2017 

1. Definido o Coordenador, o calendário de reuniões e o calendário de atividades. 

2. Publicar a “Comunicação de Interesse na Aquisição de Imóvel - Terreno em 

Florianópolis” em dois jornais de grande circulação na região metropolitana de 

Florianópolis e no Diário Oficial da União, bem como, nas redes sociais e no sítio 

eletrônico do CAU/SC. 

 

- 07 de fevereiro de 2017 

1. Publicado a Comunicação de interesse na aquisição de imóvel em Florianópolis (COM 

ou SEM edificação). A Comissão receberá as propostas com intenções de venda até as 

18 horas do dia 06 de março de 2017. 

 

 



 

 

COMUNICAÇÃO DE INTERESSE NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 
EM FLORIANÓPOLIS (COM ou SEM EDIFICAÇÃO) 

 

 
A Comissão Temporária de Patrimônio (CTP) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
CAU/SC (Autarquia Federal) torna público que, tendo em vista o interesse do CAU/SC em adquirir imóvel no 
município de Florianópolis, para nele abrigar futuramente sua sede administrativa e, visando conhecer a 
disponibilidade de ofertas, torna público que receberá propostas com intenções de venda até as 18 horas do dia 
06 de março de 2017. 
 
A proposta comercial deverá contemplar os seguintes requisitos: 

1. Declaração de disponibilidade de ocupação imediata do imóvel; 
2. Declaração de ausência de ações reais ou pessoais reipersecutórias e embargos jurídicos; 
3. Matrícula atualizada do imóvel; 
4. Certidões Negativas trabalhistas/judiciais do proprietário do imóvel; 
5. Declaração de que o imóvel não contém massa verde a ser preservada e que esteja totalmente 

desembaraçado de condicionantes ambientais e de patrimônio edificado e que não possui nenhum passivo 
ambiental; 

6. Declaração de que a área do imóvel não tenha sido utilizada como posto de combustível ou lavagem de 
automóveis; 

7. Proposta de preço com validade de 30 dias. 
 
A proposta comercial deverá contemplar os seguintes critérios urbanísticos: 

1. O imóvel ofertado deve possibilitar potencial construtivo mínimo de 2.500,00m² de área útil, considerando 
vagas de garagem, previamente edificado ou não. 

2. O imóvel pretendido deverá contemplar no mínimo: 
a) INFRAESTRUTURA URBANA – Ter garantia de atendimento dos serviços públicos de qualidade, tais como 

rede pública de água e esgoto, eletricidade, rede de dados, entre outros;  
b) MOBILIDADE – Acesso fácil aos transportes públicos, de maneira a atender público interno e externo, 

acesso viário para transporte individual, acesso facilidade para outros modais, como o de bicicletas, além 
de permitir a construção de vagas de estacionamento compatíveis com a dimensão do Programa de 
Necessidades;  

c) VISIBILIDADE – Imóvel localizado em área onde possa ser reconhecido institucionalmente, 
independentemente de estar em via de acesso rápido ou local;  

d) DIMENSÕES – Que sejam suficientes para atender ao Programa de Necessidades, no que se refere às 
atividades, bem como outros usos propostos pela Comissão de Patrimônio;  

e) POTENCIAL CONSTRUTIVO – Que permita atender ao Programa de Necessidades atendendo à taxa de 
ocupação, índice de aproveitamento e demais índices urbanísticos da cidade de Florianópolis;  

f) ACESSIBILIDADE – Atendimento às normas Nacionais, Estaduais e Municipais no que se refere à 
acessibilidade;  

g) SEGURANÇA – Atendimento às normas Nacionais, Estaduais e Municipais no que se refere à segurança; 
 
Observações: 

 A referida proposta deve ser remetida em envelope lacrado, identificado claramente o remetente, contendo o 
assunto: Oferta de Imóvel em Florianópolis ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, sito à 
Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260, 6º Andar, Ed. Royal Business Center, Florianópolis/SC, CEP 88015-100; 

 Os eventuais honorários de corretagem (comissão) deverão ser pagos pelo vendedor, se for o caso, ao 
corretor de imóveis que intermediou a negociação; 

 A oferta deverá ser assinada pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal devidamente qualificado, 
com procuração reconhecida firma em cartório e anexa à proposta; 

 No caso de pessoa física, deverá a proposta estar acompanhada da cópia de cédula de identidade e do CPF; 

 No caso de pessoa jurídica, a proposta deverá ser acompanhada de cópia do comprovante de inscrição e de 
situação cadastral no CNPJ, do contrato social e/ou atos constitutivos, atualizados e registrados no órgão 
competente, e da cédula de identidade e CPF de seu representante legal; 

 Caso a proposta seja assinada por intermediário, esta deverá estar acompanhada de cópia simples da carteira 
profissional do corretor de imóvel e da autorização fornecida pelo proprietário; 

 Ficam todos cientes que a apresentação de proposta não obriga as partes, em absoluto, à aquisição do 
imóvel. 

 
 

    COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO 



 

 

- 08 de março de 2017 

2. A Comissão deliberou por apresentar a Plenária todos as propostas de imóveis 

recebidos com a ficha de avaliação e a localização de cada um deles. 

 

- 22 de março de 2017 

1. Realizado o estudo dos potenciais construtivos de cada um dos terrenos 

apresentados, dentro dos parâmetros do Plano Diretor de 2014 e análise sobre o 

Plano Diretor em discussão. 

 

2. Definido o encaminhamento de ofício aos proponentes que apresentaram ofertas de 

imóveis na “Comunicação de Interesse na Aquisição de Imóvel em Florianópolis” 

agradecendo as manifestações e informando que houve a necessidade de um 

reposicionamento de escopo, sendo que será feito edital de licitação a ser publicado 

brevemente.  

 

3. Definida a realização de uma oficina de design thinking para embasar e validar os 

parâmetros e critérios para construção do Termo de Referência para aquisição do 

imóvel para construção da Sede do CAU/SC no dia 20 de abril de 2017, das 17h às 

21h30min. 

 

4. Definido que a Assessoria Especial faça o encaminhamento à Comissão Temporária 

de Comunicação – CTC para a devida publicidade nas mídias sociais e e-mail 

marketing dos arquitetos e urbanistas de Santa Catarina para data, horário e 

cronograma da oficina de design thinking. 

 

- 20 de abril de 2017 

1. Realização da oficina design thinking denominada “Prototipagem de parâmetros da 

Nova Sede do CAU/SC”, na Unisul do Centro de Florianópolis, das 17 às 21 horas. 

 

- 26 de abril de 2017 



 

 

1. Ampliação do estudo do impacto financeiro para aquisição de um futuro terreno, 

considerando os custos de manutenção pré-operacionais (desde a aquisição do 

imóvel até a mudança para a nova Sede Definitiva do CAU/SC) pela Gerência 

Administrativa/Financeira do CAU/SC e com projeção de pay back;  

2. Retificação do Programa de Necessidades agregando as sugestões resultantes da 

Oficina de Construção Colaborativa para Definição de Parâmetros da Sede Definitiva 

do CAU/SC, a ser feito pelo Arquiteto e Urbanista Edson Luiz de Lima. 

- 10 de maio de 2017 

1. Definição de documentos para serem apresentados aos conselheiros na Sessão 

Plenária: 

a. Relatório da Oficina de Prototipagem para Construção de Parâmetros da Nova 

Sede do CAU/SC;  

b. Programa de Necessidades atualizado em função dos resultados da Oficina de 

Prototipagem para Construção de Parâmetros da Nova Sede do CAU/SC;  

c. Estudo de impacto financeiro para a aquisição do imóvel;  

d. Apresentação de requisitos legais para aquisição de imóvel. 

Propor ao Plenário do CAU/SC: 

1. Autorizar a abertura do procedimento de aquisição de imóvel para a instalação da 

Sede Definitiva do CAU/SC, a qual poderá ocorrer mediante Dispensa de Licitação, se 

cumpridos os requisitos legais. 

- 24 de maio de 2017  



 

 

1. Solicitou a confecção das minutas finais do Termo de Referência e do Edital de 

Chamada Pública para a aquisição do terreno para a construção da nova sede do 

CAU/SC.  

- 10 de junho de 2017  

1. Aprovação da Minuta do Termo de Referência para aquisição de Terreno sem 

Edificação para abrigar a Sede própria do CAU/SC; 

2. Definição de documentos para serem apresentados aos conselheiros na Sessão 

Plenária  

a. Apresentação do Termo de Referência;  

b. Relatório final da Oficina de Prototipagem para Construção de Parâmetros da 

Nova Sede do CAU/SC;  

c. Estudo ampliado de impacto financeiro para a aquisição do imóvel;  

d. Reapresentação de requisitos legais para aquisição de imóvel, a ser 

apresentados pela Analista de Compras, Contratos e Licitações Leticia Hasckel 

Gewehr. 

3. Aprovação a reedição do Cronograma de trabalho da CTP/SC considerando as datas 

estimadas para o lançamento dos Termos de Referência e Edital da aquisição do 

terreno para a Sede do CAU/SC. 

- 22 de junho de 2017  

1. Após reunião conjunta com a Comissão de Contas e Atos Administrativos (CCAA), 

decidiu-se por acatar e promover alterações no Termo de Referência para a 

“Aquisição de Terreno para abrigar a sede própria do CAU/SC”. 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ABRIGAR  
A SEDE PRÓPRIA DO CAU/SC. 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de terreno no município de Florianópolis - SC para abrigar a sede do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC. 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1. Serão aceitos terrenos localizados na área do Triângulo Central de Florianópolis e adjacências, 
de acordo com o Plano Diretor de 2014, conforme imagem abaixo:  

 

Figura 1 - Centro de Florianópolis - Fonte: Plano Diretor 2014 



 

 

 

Figura 2 - Centro de Florianópolis - Fonte: Plano Diretor 2014 

2.2. É necessário que o terreno observe o seguinte: 

2.2.1. Que o Terreno ofertado permita índice de potencial construtivo de no mínimo 1.371,10 m², 
respeitando-se a área que precisa ser acrescida para a construção de vagas de estacionamento 
legalmente exigidas, de acordo com zoneamento onde o terreno ofertado esteja situado e com os 
demais parâmetros estabelecidos pelo Plano Diretor de Florianópolis de 2014. 

2.2.2. O terreno deve permitir a edificação de prédio para uso de Autarquia Federal (Conselhos 
Profissionais), conforme Plano Diretor de Florianópolis de 2014, atestada por meio de apresentação 
de consulta de viabilidade. 



 

 

2.2.3. A proposta deverá vir acompanhada de ESTUDO DE MASSA, com registro da respectiva 
responsabilidade técnica. 

2.2.4. São fatores condicionantes a serem observados na análise das propostas dos terrenos: 

a)  INFRAESTRUTURA URBANA – Ter garantia de atendimento dos serviços públicos de qualidade, 
tais como rede pública de água e esgoto, eletricidade, rede de dados, entre outros;  

b)  MOBILIDADE – Acesso fácil aos transportes públicos, de maneira a atender público interno e 
externo, acesso viário para transporte individual, acesso facilidade para outros modais, como o de 
bicicletas, além de permitir a construção de vagas de estacionamento compatíveis com a legislação;  

c)  VISIBILIDADE – Imóvel localizado em área onde possa ser reconhecido institucionalmente, 
independentemente de estar em via de acesso rápido ou local;  

d) DIMENSÕES – Que sejam suficientes para atender ao índice mínimo de potencial construtivo 
requerido;  

e)  POTENCIAL CONSTRUTIVO – Que permita atender ao índice de potencial construtivo exigido, 
atendendo à taxa de ocupação, índice de aproveitamento e demais índices urbanísticos da cidade de 
Florianópolis;  

f)  ACESSIBILIDADE – Atendimento às normas Nacionais, Estaduais e Municipais no que se refere à 
acessibilidade;  

g)  SEGURANÇA – Atendimento às normas Nacionais, Estaduais e Municipais no que se refere à 
segurança;  

h)  LEGALIDADE – Imóvel que esteja totalmente desembaraçado de condicionantes ambientais e que 
seja passível de transferência patrimonial imediata, além de atendimento aos preceitos legais da 
Chamada Pública. Que não haja patrimônio edificado no terreno e, caso haja, este deve ser passível 
de demolição, sendo esta de responsabilidade exclusiva do proponente, ficando a critério do CAU/SC 
a determinação de demolição ou eventual aproveitamento; 

2.2.5. Serão considerados ainda os demais aspectos: 

a) Visibilidade institucional junto à sociedade; 
b) Acesso dos funcionários (posição geográfica x facilidade de transporte);  
c) Acesso dos arquitetos da região;  
d) Acesso do público em geral;  
e) Acesso dos arquitetos de outras cidades (proximidade com hotéis e transporte);  
f) Facilidade nos modais de transporte alternativo (bicicleta);  
g) Estacionamento para conselheiros, funcionários e visitantes;  
h) Possibilidade de ampliação e crescimento futuro;   
i) Disponibilidade de ocupação imediata a partir da conclusão do processo de aquisição; 
j) Ausência de ações reais ou pessoais reipersecutórias e embargos jurídicos; 
k) O terreno poderá conter massa verde a ser preservada, desde que não inviabilize a construção;  
l) O terreno deve estar totalmente desembaraçado de condicionantes ambientais; 
m) A área não pode ter sido utilizada como posto de combustível ou lavagem de automóveis, ou 

qualquer outro passivo ambiental. 



 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Atender à necessidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC) de 
viabilizar o empreendimento de sua Sede Própria, conforme Deliberação Plenária nº 83/2016 da 
Reunião Plenária Ordinária nº 54 do CAU/SC, realizada no dia 15 de abril de 2016.  

Considerando a Deliberação Plenária nº 8, de 04 de maio de 2012 do CAU/BR, que recomenda 
aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF) a adoção de 
procedimentos específicos para a implantação de suas sedes definitivas. 

Considerando que historicamente os arquitetos e urbanistas e as entidades deles representativas 
defendem o concurso público de anteprojetos para os prédios públicos;  

Considerando que a Sede do CAU/SC pode e deve ser exemplo da boa arquitetura e dos marcos 
referenciais no Estado;  

Considerando as negativas de doação/cessão de terrenos por parte da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis e do Governo do Estado; 

Considerando que, por parte da União, não há disponibilidade de imóveis compatíveis com os 
requisitos de índice de potencial construtivo exigido, que é de no mínimo 1.371,10 m²;  

Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, desde a sua 
criação, através da Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, vem desenvolvendo as suas 
atividades em imóveis comerciais locados; 

Considerando que os critérios de escolha da construção do documento “Comunicação de Interesse na 
Aquisição de Imóvel - Terreno em Florianópolis” foram baseados em deliberações plenárias do 
CAU/SC; 

Considerando que o Programa de Necessidades foi elaborado com base nas seguintes premissas:  

a) DEMANDA INTERNA – Aferida por meio de pesquisa interna e análise do organograma 
institucional;  

b) PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO – Aferido pela projeção de crescimento da estrutura do Conselho no 
futuro;  

c) IDENTIDADE “CASA DO ARQUITETO” – Levado em conta a ansiedade do profissional com relação 
à casa da sua entidade;  

d) ESPAÇO MÚLTIPLO – Considerado áreas que possam abranger atividades culturais, como 
exposições de arte e outras manifestações; 

e) BENCHMARKING – Considerados exemplos e experiências de outros CAU’s. 

Considerando que o Programa de Necessidades elaborado reúne um conjunto de necessidades 
funcionais que não substituem necessariamente a realização de anteprojeto; 



 

 

E considerando, finalmente, os seguintes aspectos: 

a) Aspectos Econômicos 

i. Economia do investimento – custo final da sede; 
ii. Rapidez do processo até a sede implantada; 

iii. Custo de manutenção; 
iv. Custo de segurança; 
v. Custo de condomínio. 

b) Aspectos Conceituais 

i. Identificação dos arquitetos com a sede do CAU/SC; 
ii. Sustentabilidade da sede – certificação; 

iii. Ajustar-se à Missão, Visão e Valores do CAU/SC; 
iv. Ajustar-se ao programa de necessidades proposto; 
v. Visibilidade institucional junto à sociedade; 

vi. Ser referência aos arquitetos catarinenses. 

c) Aspectos Físicos 

i. Acesso dos funcionários (posição geográfica x facilidade de transporte); 
ii. Acesso dos arquitetos da região; 

iii. Acesso do público em geral; 
iv. Acesso dos arquitetos de outras cidades (proximidade com hotéis e transporte); 
v. Facilidade nos modais de transporte alternativo (bicicleta); 

vi. Estacionamento para conselheiros, funcionários e visitantes; 
vii. Potencial construtivo (do terreno); 

viii. Possibilidade de ampliação e crescimento futuro. 

4. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS TERRENOS APRESENTADOS 

4.1. Critérios ELIMINATÓRIOS 

4.1.1. Os critérios eliminatórios são aqueles definidos como “requisitos mínimos” para atendimento 
das necessidades do CAU/SC.  

4.1.2. As propostas que não satisfizerem a todos os critérios eliminatórios serão automaticamente 
desclassificadas. 

ITEM EXIGÊNCIAS 

1 

Terreno possuir índice de potencial construtivo de no mínimo 1.371,10 m² e zoneamento 
que permita a instalação de uma Autarquia Federal (Conselhos Profissionais), conforme 
Plano Diretor 2014 - Lei Complementar 482/2014, atestado com a apresentação de 
viabilidade de construção emitida pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, com 
validade de pelo menos 30 dias. 

2 
Proposta do Terreno deverá vir acompanhada de ESTUDO DE MASSA, com registro da 
respectiva responsabilidade técnica. 

3 
Localizado na região do Triângulo Central da capital e adjacências, conforme Plano Diretor 
2014 - Lei Complementar 482/2014. 



 

 

ITEM EXIGÊNCIAS 

4 Terreno deve estar totalmente desembaraçado de condicionantes ambientais. No caso de 
haver patrimônio edificado no terreno o proponente deve atestar que se responsabilizará 
por todas as despesas e encargos de demolição, caso requerida pelo CAU/SC. 

5 Ausência de ações reais ou pessoais reipersecutórias e embargos jurídicos. 

6 Disponibilidade de ocupação imediata a partir da conclusão do processo de aquisição. 

Obs.: os itens 3, 4, 5 e 6 deverão ser atestados por meio de declaração, que deverá constar 
anexa à proposta de preço do Terreno. 

4.2. Critérios CLASSIFICATÓRIOS 

4.2.1. Os terrenos objetos das propostas que atenderem às condições do item 4.1 (critérios 
eliminatórios) serão submetidos a avaliação (Critérios Classificatórios) conforme os critérios abaixo, 
por parte dos Arquitetos e Urbanistas integrantes da Comissão Temporária de Patrimônio, para os 
quais serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 (dez). 

Ao final da avaliação será realizado o somatório de todas as notas. 

CRITÉRIOS NOTA 
Infraestrutura urbana  
Mobilidade  
Visibilidade  
Dimensões  
Potencial construtivo  
Acessibilidade  
Segurança  
Possibilidade de ampliação e crescimento futuro  

4.2.2. As notas obtidas poderão ser utilizadas como parâmetro e justificativa para eventual escolha 
de procedimento para a compra do terreno e poderá embasar um eventual processo de aquisição 
por dispensa de licitação. 

 

5. VALOR TOTAL ESTIMADO 

5.1. O valor máximo a ser pago no terreno é de até R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil 
reais), sendo que as propostas devem se limitar ao preço de mercado e, eventualmente uma 
proposta sendo escolhida, esta será submetida à avaliação de um profissional habilitado credenciado 
junto à Caixa Econômica Federal. 

5.2. O CAU/SC pagará, imediatamente após a lavratura da escritura pública e registro do imóvel, 
20% (vinte por cento) do valor total, sendo que o restante será pago em até 36 (trinta e seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária baseada em índice oficial. 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. O valor estimado para a aquisição do imóvel será suportado pela dotação orçamentária da 
rubrica 6.2.2.1.1.02.01.04.003 – Terrenos. 



 

 

6.2. O valor destinado a aquisição e sua viabilidade econômica, restam aprovados pela Comissão de 
Contas e Atos Administrativos - CCAA/SC, conforme Deliberação nº 15, de 22 de junho de 2017. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. O presente termo de referência não implica em obrigatoriedade de aquisição do imóvel ou de 
aceite de quaisquer das propostas apresentadas em qualquer uma das fases deste projeto, nem 
tampouco daquela de menor valor estimativo. 

8. APROVAÇÃO 

Termo de Referência revisado e aprovado pela Deliberação nº 010/2017 da Comissão Temporária 
de Patrimônio (CTP/SC), de 22 de junho de 2017. 

 

Florianópolis/SC, 22 de junho de 2017. 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO 



 

 

- 12 de julho de 2017  

1. Preparação de documentos para apresentação na 8ª Sessão Plenária Extraordinária 

do CAU/SC, 13 de julho de 2017:  

a. Estudo de Impacto Econômico;  

b. Avaliação por metro quadrado e média dos valores das propostas;  

c. Relatório da Oficina de Prototipagem para Construção de Parâmetros da Nova 

Sede do CAU/SC; IV - Termo de Referência para aquisição do terreno para a 

Sede do CAU/SC. 

- 26 de julho de 2017 

1. Desenvolvimento do conteúdo da Consulta Pública para Aquisição de Terreno para a 

Sede Definitiva do CAU/SC, conforme súmula desta reunião, atendendo aos requisitos 

e cronograma estabelecidos pelo Grupo de Trabalho composto pelos conselheiros 

Carlos Alberto Barbosa de Souza, Everson Martins, Christian Krambeck e Giovani 

Bonetti, de acordo com a ata da reunião do Grupo, na reunião realizada pelo grupo 

em 20/07/2017. 

 

Florianópolis/SC, 26 de julho de 2017. 

 

 

COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO – CTP 


