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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DE IMÓVEL PARA ABRIGAR  
A SEDE PRÓPRIA DO CAU/SC. 

1. OBJETO 

1.1. Especificação de imóvel 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 imóveis localizados em Florianópolis (conforme parágrafo 3º do artigo 24 
da Lei 12378/2010), com ou sem edificação, ou salas comerciais, com área privativa/útil de 
no mínimo 925 m² (terreno). 

2.2. É necessário que o imóvel observe o seguinte: 
 
 
2.2.1. Se terreno com ou sem edificação ou em construção  

 
Que o Imóvel ofertado permita índice de potencial construtivo de no mínimo de 1.000 m², 
considerando ou não o edifício construído, respeitando-se a área que precisa ser acrescida 
para a construção de vagas de estacionamento legalmente exigidas, de acordo com 
zoneamento onde o imóvel ofertado esteja situado e com os demais parâmetros estabelecidos 
pelo Plano Diretor vigente. 
O imóvel deve permitir a edificação de prédio para uso de Autarquia Federal (Conselhos 
Profissionais), conforme Plano Diretor vigente, atestada por meio de apresentação de 
consulta de viabilidade. 
 
 
2.2.2. Se sala comercial 
 
 
Quando as salas forem em mais de um pavimento, as salas devem ser adjacentes, com área 
total mínima de 1.000 m² 
O imóvel deve permitir uso de Autarquia Federal (Conselhos Profissionais), conforme Plano 
Diretor vigente, atestada por meio de apresentação de consulta de viabilidade. 

 
 
2.3. São fatores condicionantes a serem observados na análise das propostas dos imóvels: 
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;  



 

 
 Aquisição de Imóvel para Sede CAU/SC - 2/2 

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 imóvel 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; 
 
2.3.1. 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 e de outras cidades (proximidade com hotéis e 

transporte);  
d) Acesso do público em geral;  
e) Facilidade nos modais de transporte público coletivo e alternativos (sustentáveis, 

aplicativos, táxi, etc...);  
f) Estacionamento para conselheiros, funcionários e visitantes;  
g) Possibilidade de ampliação e crescimento futuro;   
h) Disponibilidade de ocupação imediata a partir da conclusão do processo de 

Especificações; 
i) Ausência de ações reais ou pessoais reipersecutórias e embargos jurídicos; 
j) O imóvel poderá conter massa verde a ser preservada, desde que não inviabilize a 

construção;  
k) O imóvel deve estar totalmente desembaraçado de condicionantes ambientais; 
l) A área não pode ter sido utilizada como posto de combustível ou lavagem de 

automóveis, ou qualquer outro passivo ambiental. 
 
 

3. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVELS APRESENTADOS 

 

ITEM EXIGÊNCIAS 

1 

Imóvel possuir índice de potencial construtivo de no mínimo 1.000m² e 
zoneamento que permita a instalação de uma Autarquia Federal (Conselhos 
Profissionais), conforme Plano Diretor vigente, atestado com a apresentação de 
viabilidade de construção emitida pela Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, com validade de pelo menos 30 dias. 

2 Localizado na região definida no OBJETO deste Termo de Referência. 

3 

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

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

5 
Disponibilidade de ocupação imediata a partir da conclusão do processo de 
Especificações. 

Obs.: os itens 3, 4, 5 e 6 deverão ser atestados por meio de declaração particular do 
proponente (modelo disponível no Edital), que deverá constar anexa à proposta de 
preço do Imóvel. 


