
 

 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO CAU/SC 

 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC, 

autarquia federal, inscrita no CNPJ sob nº 14.895.272/0001-01, por intermédio da Comissão 

Temporária de Patrimônio - CTP, designada pela Deliberação Plenária CAU/SC Nº 261/2018 

e prorrogada pela Deliberação Plenária CAU/SC Nº 352/2019, torna público que pretende 

adquirir imóvel, com ou sem edificação, ou salas comerciais, com área privativa/útil de, no 

mínimo, 925 m² (terreno), no município de Florianópolis/Santa Catarina, para abrigar a sua 

sede definitiva. As propostas serão recebidas até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 09 

de outubro de 2019 na recepção do CAU/SC, na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Loja 

01, Edifício Royal Business Center, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-100, pessoalmente 

ou via postal, devendo constar no campo do destinatário o número do chamamento. Até a 

data e horário limites os interessados poderão retirar a proposta enviada ou alterá-la.  

 

 

 

ATENÇÃO: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do 

CAU/SC: http://transparencia.causc.gov.br/ - aba “Licitações”, item “Chamadas Públicas” 

especificamente no campo destinado à publicação deste edital, aonde também serão 

disponibilizadas todas as informações referente ao presente certame.  

Para outras informações ou pedidos de esclarecimentos, preferencialmente pelo e-mail 

ctp@causc.gov.br ou pelo telefone: (48) 3225-9599, das 09h às 12h e das 14h às 17h. 
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1. JUSTIFICATIVA 

A prospecção do mercado imobiliário possui justificativa frente 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.  

Nesse contexto deve-se considerar 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. 

Menciona-se 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;  

Ainda, a consulta proposta tem justificativa 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, em condições que não atendem ao programa de necessidades 

propostos; 

Por fim, justifica-se o chamamento público considerando que, até o presente momento, se 

mostraram infrutíferas as tentativas de obter doação ou cessão do uso de imóveis, de acordo 

com os anseios do CAU/SC, das esferas públicas, seja federal, estadual ou municipal. E 

entende-se necessário verificar a possibilidade de aquisição de imóvel para abrigar a sede 

própria do conselho; 

 

2. OBJETO 

2.1. O presente Edital tem por objeto a CONSULTA DE IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA 

AQUISIÇÃO em Florianópolis/SC, onde o CAU/SC irá analisar a possível compra de imóvel 

para abrigar a sua sede, com objetivo de coleta de propostas comerciais que atendam às 

condições e especificações mínimas especificados neste Edital. 

2.1.1. O Edital busca uma prospecção do mercado imobiliário, visando uma futura aquisição 

de imóvel para abrigar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – 



 

CAU/SC, mediante coleta de manifestações de interesse que atendam aos requisitos 

mínimos.  

2.1.2. Como forma de garantir a ampla publicidade e transparência ao processo de aquisição 

de imóvel para instalação de sua dede, o CAU/SC publica o presente Chamamento Público 

para que seja garantida a livre concorrência entre os interessados, levando-se em 

consideração os critérios de oportunidade e conveniência para a escolha de imóvel que seja 

mais vantajoso ao CAU/SC. 

2.2. As especificações contidas neste Edital contemplam as exigências mínimas 

necessárias, não limitando a gama de possibilidades a serem ofertadas pelos interessados 

em atender ao chamamento público.  

2.3. Constituem anexos do presente Edital:   

2.3.1. ANEXO I – Caderno de Especificações; 

2.3.2. ANEXO II – Modelo de Proposta; 

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO  

3.1. O detalhamento das características necessárias ao imóvel, assim como os requisitos 

e critérios para seleção constam no Anexo I – Caderno de Especificações, devendo ainda ser 

observado o contido nesse instrumento convocatório. 

 

4. DA PROPOSTA 

4.1. A proposta de terreno que atenda aos requisitos deste Edital e seus Anexos deverá 

ser elaborada na forma do Anexo II deste Chamamento, em papel timbrado da proponente. 

4.1.1. A proponente deverá ser a(s) pessoa(s) titular(es) do direito de propriedade sobre o 

terreno ofertado, atestada em certidão atualizada da matrícula acompanhada de cópia do RG 

e CPF do(s) firmatário(s), e ainda, em caso de pessoa jurídica, do contrato social 

comprovando os poderes do(s) signatário(s) da proposta. É vedada a apresentação de 

proposta por intermédio de corretor de imóveis ou empresa do ramo, exceto na condição de 

procurador do titular do imóvel, mediante procuração por instrumento público com poderes 

específicos. 

4.1.2. O proponente deverá dispor e manter situação cadastral regular perante o Fisco 

(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), INSS, FGTS, bem como perante a Justiça do 

Trabalho, no que couber. 

4.2. A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, em língua portuguesa, 

salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, 



 

rasuras, correção ou entrelinhas, nos campos que envolvem valores, quantidades e prazos, 

que possam comprometer a sua interpretação, devidamente datada, rubricada em todas as 

folhas, inclusive nos anexos, e assinada na última página pelo representante legal ou 

procurador da Licitante. 

4.3. O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, 

contados da data fixada para entrega da proposta. Não havendo indicação será considerada 

como tal. 

4.4. As propostas deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos (em via física ou 

digital):  

4.4.1. Fotos atualizadas do imóvel (obrigatoriamente), inclusive internas (se houver);  

4.4.2. Marcação no website Google Maps da localização do imóvel; 

4.4.3. Projetos arquitetônicos impressos ou digitais, em casos de terreno com edificação;  

4.4.4. Cronograma de execução da obra, em caso de imóvel em construção;  

4.4.5. Título de Propriedade do Imóvel; 

4.4.6. Cópia da Escritura Pública devidamente registrada; 

4.4.7. Certidão atualizada da matrícula acompanhada de cópia do RG e CPF do(s) 

firmatário(s) ou em caso de pessoa jurídica, do contrato social comprovando os poderes do(s) 

signatário(s) da proposta. 

4.5. Eventual ausência de documentação ou informação essencial na proposta 

apresentada poderá ser suprida, após solicitação da Comissão Temporária de Patrimônio, 

uma única vez no prazo assinalado para tanto. Escoado o prazo sem apresentação da 

documentação ou em caso de apresentação de documentação ainda incompleta, a proposta 

será desconsiderada. 

4.6. Poderão ainda ser solicitados documentos complementares, como: Memorial 

descritivo detalhado, Alvarás, licenças e ARTs ou RRTs expedidas. 

 
5. DA FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DA PROPOSTA 

5.1. A entrega do envelope (lacrado) de proposta deverá ser feita mediante protocolo 

até o dia 09 de outubro de 2019, às 17h, na recepção da sede do CAU/SC, endereço completo 

citado no preâmbulo deste Edital. 

5.1.1. Os envelopes de propostas encaminhados via correio, ou por outro meio de transporte 

similar, deverão ser entregues na recepção da sede do CAU/SC até a data prevista no item 

anterior. 

5.2. Até a data e horário limites os interessados poderão retirar a proposta enviada ou 

alterá-la. 



 

5.3. Os envelopes, com a proposta e toda documentação citada no item 4.4. deste Edital, 

deverão ser endereçados à Comissão Temporária de Patrimônio - CTP e conter, na parte 

externa, os seguintes dizeres: 

- Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina - CAU/SC 
- PROPOSTA DE VENDA DE IMÓVEL  
- EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 
- RAZÃO SOCIAL OU NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMOVEL 

5.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes após o prazo determinado neste 

Edital, independentemente da forma de entrega. 

 

6. DO PREÇO REFERENCIAL 

6.1. O valor da proposta de venda do imóvel deverá estar de acordo com o preço praticado 

no mercado imobiliário, sendo que havendo interesse na aquisição o mesmo será ainda 

submetido à avaliação por profissional habilitado, em consonância com o disposto no art. 24, 

inciso X, da Lei nº 8.666/93. 

6.2. O preço deverá estar em moeda nacional, limitada a 02 (duas) casas após a vírgula. 

6.3. Ocorrendo discordância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, 

serão considerados estes últimos. 

6.4. O CAU/SC terá intenção de pagar, imediatamente após a lavratura da escritura pública 

e registro do imóvel, o valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total do imóvel, sendo que 

o restante será pago em até 12 (doze) parcelas mensais. 

 

7. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

7.1. As propostas que forem apresentadas nos termos do presente edital serão analisadas 

pela Comissão Temporária de Patrimônio - CTP do CAU/SC. 

7.2. À CTP caberá analisar tecnicamente as propostas apresentadas, bem como sua 

aderência aos requisitos estabelecidos neste Edital, podendo estabelecer negociação 

preparatória para detalhamento da proposta e formatação de preço. 

7.3. Na análise das propostas a CTP poderá solicitar documentações adicionais, realizar 

reuniões com os proponentes, visitar os imóveis, bem como realizar quaisquer diligências que 

se façam necessárias para amplo conhecimento da situação dos imóveis objetos das 

propostas apresentadas. 

7.4. Os critérios de avaliação técnica das propostas serão realizados em estrita 

conformidade com os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, probidade administrativa, eficiência, segurança jurídica, desconsiderando-se o 



 

excesso de formalismo sanável, por qualquer forma, que venha a prejudicar o interesse 

público. 

7.5. Eventuais adaptações nas propostas apresentadas que tenham por objetivo melhorar 

a aderência às necessidades do CAU/SC, a critério da Comissão Temporária de Patrimônio, 

poderão ser adicionadas às propostas em caso de concordância da proponente, para fins de 

análise e manifestação sobre cada imóvel ofertado. 

7.6. Ao final da instrução técnica de avaliação das propostas, a Comissão Temporária de 

Patrimônio elaborará Relatório Final com parecer sobre as propostas apresentadas, podendo 

recomendar aquela(s) que eventualmente melhor sirva(m) aos interesses do CAU/SC. 

7.7. O Relatório será encaminhado ao Plenário do CAU/SC, para avaliação e decisão sobre 

a aquisição ou não de um dos imóveis objetos das propostas apresentadas nos termos deste 

Edital.  

7.8. Este Relatório tem como destinatário o órgão máximo de deliberação do CAU/SC e 

fará parte integrante do procedimento, disponível para consulta dos possíveis interessados. 

 

8. DA COMPRA DO IMÓVEL 

8.1. A eventual concretização da compra de imóvel, pelo CAU/SC, será precedida pela 

instauração de procedimento licitatório ou pela realização de procedimento de dispensa de 

licitação, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência majoritária sobre o tema.  

8.2. Definido o imóvel a ser adquirido com base no procedimento licitatório ou no 

procedimento de dispensa de licitação, o CAU/SC encaminhará à Caixa Econômica Federal 

ou empresa especializada pedido para elaboração do laudo de avaliação do imóvel, que será 

feito de acordo com a metodologia prescrita pela NBR 14653-2. O processo de contratação 

será finalizado a partir da aprovação do laudo de avaliação, viabilizando a assinatura do 

contrato.  

8.3. Os efeitos financeiros iniciarão a partir da entrega total do imóvel, por meio do 

recebimento provisório realizado pelo CAU/SC, mediante vistoria no imóvel e conferência da 

documentação abaixo discriminada, a ser apresentada em via original ou cópia autenticada:  

8.3.1. Habite-se do imóvel;  

8.3.2. Alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros ou documento equivalente, conforme 

legislação local;  

8.3.3. Certidão atualizada da (s) matrícula (s) no registro de imóveis;  

8.3.4. Para proprietário pessoa física: comprovante de inscrição e situação cadastral do CPF;  



 

8.3.5. Para proprietário pessoa jurídica: contrato social, comprovante de inscrição e situação 

cadastral do CNPJ; vi. RG e CPF do (s) proprietário (s) do imóvel e do representante legal, se 

for o caso;  

8.3.6. Declaração de inexistência de impedimento de ordem jurídica, conforme modelo do 

Anexo II; e  

8.3.7. Documentos que comprovem a regularidade fiscal, conforme item 4.1.2. 

8.4. Após a concretização do negócio, se houver, será lavrado contrato de compra e venda, 

no qual as descrições do imóvel e demais dados jurídicos serão transcritos, com o fito de ser 

efetivado o negócio perante o cartório de registro de imóveis e demais órgãos que se fizer 

necessário.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O presente Edital 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, ainda que atenda 

integralmente os requisitos estabelecidos. 

9.2. Eventual aquisição de um dos imóveis ofertados seguirá rigorosamente os ditames da 

Lei nº 8.666/93, ficando desde já esclarecido que o CAU/SC não pagará quaisquer despesas 

de intermediação ou corretagem em decorrência do presente Edital. 

9.3. O CAU/SC reserva-se o direito de vistoriar os imóveis ofertados, que deverão estar à 

disposição para visitas, avaliações e perícias. 

9.4. Os proprietários de imóveis que não possuírem todas as instalações mínimas exigidas 

poderão apresentar propostas, desde que se comprometam a providenciar as adaptações 

necessárias antes da efetiva aquisição. 

 

Florianópolis/SC, 14 de agosto de 2019. 

 

 
______________________________________ 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 
Arquiteta e Urbanista 

Presidente do CAU/SC 


