
 

DELIBERAÇÃO Nº 10/2017 – CTP 

 
A COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO – CTP, reunida extraordinariamente em 
Florianópolis/SC, na sede do CAU/SC, no dia vinte e dois de junho de dois mil e dezessete, 
no uso das competências que lhe conferem os artigos 128 a 131 do Regimento Interno do 
CAU/SC, a Deliberação Plenária nº 076/2016 e a Deliberação Plenária nº 122/2017, após 
análise do assunto, 
 
Considerando as discussões realizadas, em parte com a Comissão de Contas e Atos 
Administrativos – CCAA/SC e com a Presidência do CAU/SC, nesta mesma data; 
 
Considerando as sugestões e ponderações da Presidência e da Comissão de Contas e Atos 
Administrativos – CCAA/SC em relação ao Termo de Referência para a “Aquisição de 
Terreno para abrigar a Sede Própria do CAU/SC”; 
 
Considerando a necessidade de se acolher algumas sugestões visando aprimorar o texto 
do referido Termo de Referência; 
 
Considerando a manifestação da Comissão de Contas e Atos Administrativos – CCAA/SC 
acerca da viabilidade econômica da aquisição, nos termos preconizados pela Deliberação 
nº 15/2017. 
 
 
DELIBEROU, por unanimidade de votos: 
 
1 – Acatar e promover alterações no Termo de Referência para a “Aquisição de Terreno 
para abrigar a sede própria do CAU/SC”, aprovando-se a nova versão anexa, a ser 
submetida ao Plenário do CAU/SC, para análise e aprovação. 
 
 

Florianópolis/SC, 22 de junho de 2017. 
 

 
GIOVANI BONETTI _____________________________ 
Coordenador - CTP 
 
 
EDSON LUIZ DE LIMA _____________________________ 
Membro - CTP 
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ANEXO 1 - 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 
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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. 
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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. 
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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; 
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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. 
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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 
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(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. 

 

 

 
___________________________________________ 

Marcelo Mannrich 
Coordenador Adjunto da Comissão 

Temporária de Patrimônio 
 

___________________________________________ 
Giovani Bonetti 

Coordenador da Comissão Temporária 
de Patrimônio 

 
 
 

______________________________________ 
Edson de Lima 

Membro da Comissão Temporária de 
Patrimônio 

______________________________________ 
Alexandre Junckes Jacques 

Analista Administrativo e Financeiro 
Assessor da Comissão Temporária de 

Patrimônio 
 

 


