
 

 

ANEXO I – ATO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Edital de Chamada Pública nº 02/2020 – Aquisição de Imóvel-Sede do CAU/BA 

PLENÁRIO DO CAU/BA 

 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, através do seu Plenário, na data 

de 29 de setembro de 2020, delibera no sentido de lavar o presente ATO com vistas promover a 

avaliação das propostas apresentadas pelos interessados na EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA de 

nº 02/2020, que tem por objeto a aquisição de imóvel para abrigar a sede do Conselho. 

Preliminarmente, ressalta-se que o Edital de Chamada Pública nº 02/2020 estabeleceu como 

parâmetros de avaliação dos imóveis ofertados, características construtivas dos imóveis, além de 

outros itens referenciais, inclusive aquele que denominou de VERIFICAÇÃO DO ALTO PADRÃO, 

consoante item 3.1.5 do Edital. De forma expressa, salientou como requisitos desejáveis, embora 

não vinculantes, os quais subsidiariam a análise do Plenário do CAU/BA em face das propostas, 

conforme itens abaixo transcritos: 

3.2.1 Pé-direito 

3.2.1.1. O pé direito deverá possuir o vão livre entre o piso acabado e o forro, de no mínimo, a altura 
de 2,50 m, de forma a permitir a utilização de luminárias embutidas. O forro deverá ser 
preferencialmente de gesso acartonado. 

 

3.2.2 Sistema de climatização 

3.2.2.1 Será avaliado se a edificação permite a climatização dos ambientes, preferencialmente com 
sistema do tipo VRF (“variable refrigerant flow”), ou ainda instalações através de Split 
individual e/ou outros modelos de climatização que atendam às normativas legais, com 
menor intervenção em reforças de adaptação; 

 

3.2.3 Redes elétrica e lógica 

3.2.3.1 Será avaliado se a edificação permite o recebimento da infraestrutura de rede elétrica 
estabilizada, lógica e de telefonia, em atendimento a NBR 5410, com menor intervenção 
em reformas de adaptação; 

 

3.2.4 Piso e Forro 

3.2.4.1 Será avaliado se a edificação já é detentora de forro, preferencialmente de gesso 
acartonado do tipo modular removível ou similar, e se o piso se constitui o mais adequado 
para áreas de alto tráfego.  

 
3.1.5 Elevadores 

3.2.5.1 Nos casos em que a oferta seja “conjunto de salas”, será avaliado se os elevadores ou 
plataformas elevatórias atendem a NBR 13994. 

 

3.2.6 Eficiência energética 

3.2.6.1 Será avaliado se a edificação deve ser classificada como Nível A no âmbito da ENCE - 
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. 

 

3.2.7 Instalações Hidrossanitárias 

3.2.7.1 Será avaliado se as instalações hidrossanitárias estão condizentes com a população 
estimada prevista para o uso comercial, e deverão ter sido executadas de acordo com as 



 

 

NBR 5626 e NBR 8160 e da concessionária local e estar ligada à rede de esgoto pública 
caso exista na localidade do imóvel. 

 

3.2.8 Acessibilidade 

3.2.8.1 Será avaliado se a edificação obedece às condições mínimas necessárias para atender a 
legislação municipal quanto à acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades 
especiais, com menor com menor intervenção em reformas de adaptação, especialmente 
quanto aos ambientes de atendimento ao público, desde o acesso, passando pelos vãos, 
raios de giro e banheiros, bem como atender às exigências da lei de acessibilidade (lei nº 
10.098/2000) para prédios públicos. 

 

3.2.9 Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico. 

3.2.9.1 Será avaliado se a edificação e dotada de sistema de prevenção e combate a incêndio 
adequado, de acordo com as normas vigentes e devidamente aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado do Bahia. 

 

3.2.10 Mobilidade Urbana 

3.2.10.1 Será avaliado se a edificação está localizada em local com fácil acesso de transporte 
público, atribuindo-se, os seguintes conceitos referenciais 

a) Ponto de ônibus com distância superior a 1 km –  de difícil acesso; 

b) Ponto de ônibus com distância de 600mts a 1km – acesso regular; 

c) Ponto de ônibus com distância inferior a 600 mts – excelente acesso; 

d) Metrô com distância superior a 1km – de difícil acesso; 

e) Metrô com distância de 600 mts a 1km – acesso regular;  

f)              Metrô com distância inferior a 600 mts – excelente acesso. 

 

 3.2.11 Infraestrutura Complementar 

3.2.11.1 Será avaliado se a edificação disponibiliza de infraestrutura complementar, mesmo de 
forma onerosa, como auditórios (para número superior a 90 pessoas), copas, banheiros, 
estacionamentos rotativos, adequadas instalações e mobiliários das ambiências coletivas, 
recepção, sistema de controle de entrada de público, sistema de controle de acesso a 
garagem. 

 

3.2.12 Sustentabilidade. 

3.2.12.1 Será avaliado se a edificação já absorve elementos de sustentabilidade ambiental, tais 
como reuso de água da chuva, tratamento e destinação adequada das águas servidas, poço 
artesiano, células fotovoltaicas, previsão para colocação de coleta de reciclagem, ventilação 
e iluminação natural. 

 
Em sequência, as propostas apresentadas foram avaliadas pelo Plenário do CAU/BA. em 

conformidade com o disposto no item 8.5 do Edital convocatório, considerando as seguintes 

análises:  

a) Análise quanto ao atendimento dos critérios estabelecidos no Caderno de Especificações, 

b) Análise quanto ao atendimento da qualificação técnica, jurídica e fiscal do proponente;  

c) Análise e avaliação positiva quanto ao atendimento dos requisitos e valor de mercado, conforme 

avaliação técnica especializada; 

Assim, analisadas as propostas recepcionadas pelo CAU/BA, constatou-se a empresa PTN 

apresentou 02 (duas) propostas de preços para o mesmo imóvel, conforme print a seguir: 

 



 

 

1. Proposta, datada de 19 de agosto, no preço referencial R$ 2.350.00,00 (dois milhões, 

trezentos e cinquenta mil reais), com opção de pagamento à vista de R$ 2.000.000,00 (dois milhões 

de reais): 

 

2. Proposta, datada de 21/01/2020, no preço referencial de R$ 2.350.000,00 (dois milhões, 

trezentos e cinquenta mil reais) e também para pagamento à vista o mesmo valor de R$ 

2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais): 

 

 

A inconformidade revelada, em face dos documentos encaminhados nos autos da Chamada 

Pública, resulta ensejar imprecisão quanto a apresentação do preço final pela proponente; frisamos 

ainda, que o laudo de avaliação anexado, não se confunde com apresentação firma e certa da 

PROPOSTA; 



 

 

De toda forma, considerando as propostas apresentadas, e os imóveis descritos, e diante da 

imperiosa necessidade de avaliação daquele que se constitua mais satisfatório à consecução do 

interesse público, e que desta forma, melhor atenda aos interesses do Conselho, configurando-se, 

ainda, como mais vantajoso, compactamos as informações de cunho comercial, para elucidar com 

maior transparência, a forma comparativa de avaliação deste Plenário; 

Em sequência, passou-se a avaliar a proposta apresentada pela empresa Koalla Participações, 

Empreendimentos Imobiliários e Serviços LTDA, referente ao imóvel situado no Edifício LIZ 

CORPORATE, no Caminho das Árvores, medindo 372,72 m2 de área privativa e com 20 (vinte) 

vagas de garagem, constatando que a referida proposta é a que melhor atende as necessidades 

do CAU/BA, considerando, em especial os seguintes itens: 

1. Construção mais recente, com menor tempo de conclusão (menos de 6 anos);  

2. Edificação com alto padrão construtivo; 

3. Elevadores automatizados, com sistema moderno de controle de acesso; 

4. Mobilidade urbana, com acesso mais próximo do metrô (a aprox. 1km), próximo de ponto de 

ônibus, com estrutura de recuo e de cobertura que facilita a utilização dos serviços pelos  

usuários; 

5. Proximidade de shoppings e de inúmeras atividades comerciais e empresariais, que 

disponibilizam serviços com maior infraestrutura e segurança;  

6. Controle de acesso de pessoas e objetos pela recepção, com sistema automático de catracas, 

leitura ótica e registro individual; 

7. Auditório, com foyer para receptivos, copa de apoio, sanitários masculino e feminino com 

acessibilidade, sistema de áudio e vídeo, salas de som/técnica; 

8. Localização com valorização de maior impacto e projeção futura; 

9. Edifício condominial em ótimo estado de conservação; 

10. Quantidade de garagens, num total de 20 (vinte) que asseguram maior comodidade às atividades 

e fluxo operacional do Conselho, que detém corpo de conselheiros em número de 26 

Conselheiros (incluindo suplentes), ainda com a disponibilidade de utilização de vagas rotativas, 

se necessário; 

Quanto a proposta de preço apresentada para 372,72 m2 do Edifício LIZ CORPORATE de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais), contemplando 20 (vinte) vagas de garagem, mostra-se mais 

vantajoso para o Conselho, comparando-se com  as demais propostas, incluindo a proposta 

apresentada pela empresa PTN, as quais em que pese a inconformidade já pontuada alhures, seja 

considerando a proposta R$ 2.000.000,00 ou a proposta de R$ 2.350.000,00 existe a diferença de 

aproximadamente 25m2 em área privativa, ao passo que a proposta da KOALLA do  Edifício LIZ 

CORPORATE é superior no que se refere também a quantidade de vagas de garagem, de modo 

que são 04 (quatro) vagas de garagem a mais.  

Impõe-se registrar que o CAU/BA recepcionou 02 (duas) propostas de imóveis localizados no 

Edifício LIZ CORPORATE, uma encaminhada pela empresa KOALLA (acima descrito) e outra 

encaminhada pela empresa SEVEN COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS, no valor 

de R$ 2.947.400,00 (dois milhões novecentos e quarente e sete mil e quatrocentos reais), em outro 

andar do prédio. Verifica-se, portanto, uma diferença de preço de aproximadamente 48% (quarenta 

e oito por cento) a mais da proposta apresentada pela empresa KOALLA. 

Quanto as demais propostas, cujos valores estão em patamares inferiores aquele apresentado pela 

empresa KOALA, ou seja, inferiores a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), correspondem a 



 

 

metragem inferior a 372,72 m² constante da proposta da KOALA referente ao Edifício LIZ 

CORPORATE. 

Assim, o PLENÁRIO DO CAU/BA, por entender e concluir que a proposta apresentada pela 

KOALLA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.223.337/0001-46 é a mais vantajosa considerando 

os parâmetros de preços e condições praticados no mercado imobiliário de Salvador, Bahia, mais 

adequada e que melhor atende as necessidades do CAU/BA, apresentada em consonância com o 

quanto disposto na CHAMADA PÚBLICA de nº 002/2020, lavra o presente ATO, e ao final 

determina: 

1. Realização de diligência considerando a proposta apresentada pela KOALLA 

PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 

14.223.337/0001-46, com área de 372,72 m, incluindo 20 (vinte) vagas de garagem,  7º 

andar do Ed. LIZ CORPORATE, no preço de R$ 2.000.00,00 (dois milhões de reais), com 

objetivo de registrar a confirmação do atendimento das condições exigidas no Edital (item 

7.4), salientando, ainda, que ao CAU/BA reserva o direito de optar pelo imóvel que melhor 

atenda ao interesse público, em observância com os ditames do art. 24, X, da Lei n.º 8.666/9, 

nos termos do item 11.4 do Edital; 

2. Publicação do presente ATO acompanhado da TABELA RESUMO, anexa; 

3. Elaboração da respectiva Deliberação Plenária; 

4. Notificação formal dirigira à empresa KOALLA PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA., para agendamento de diligência para visitação do 

imóvel. 

Por fim, lavra-se o presente ATO, observando-se o devido processo legal e demais normas 

aplicáveis à matéria; determinando, como passo posterior e contínuo, o correspondente registro 

e publicação 

 
 
 

PLENÁRIO DO CAU/BA 
Reunião Virtual realizada em 29 de setembro de 2020. 

 
 


