
 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2020 
Aquisição de Imóvel sede 

RELATÓRIO CONJUNTO 
Administrativo & Técnico 

 
 

DELINEAMENTO - FÁTICO 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, que mantém como endereço de 

sua sede o imóvel situado na Rua Território do Guaporé, nº 218, Salvador, Estado da Bahia, 

imóvel com mais de 20 anos de construção, cuja relação jurídica é de locação, e detentor de 

aproximadamente 240m² de área privativa, entretanto, com áreas de corredor e recortadas, 

que diminuem o espaço efetivo de disponibilidade de uso; Inexiste, ainda, na maioria dos 

ambientes, inclusive nas áreas de permanência prolongada, como salas de escritório e 

recepção, janelas ou outras formas de iluminação e ventilação natural, que contribua para a 

melhoria das ambiências internas e dos trabalhos do CAU/BA;  Vale enfatizar que  as áreas 

internas não são acessíveis (destacando-se o deslocamento vertical entre dois pavimentos 

através de escada), e inexiste divisões de unidades. A localização, entretanto, se constitui no 

ponto forte da edificação, por força da mobilidade e do fácil acesso.  

A escolha recaiu sobre o mencionado imóvel, nos idos de 2012, por inúmeras razões, mas 

especialmente porque naquela oportunidade, e para uma instituição que acabará de “nascer”, 

o preço além de comprovadamente se mostrar compatível aos praticados no mercado, era 

igualmente compatível com a disponibilidade orçamentária desta nova autarquia e, 

considerando a necessidade premente de instalação e funcionamento, considerando 

localização e acesso, as análises de múltiplos fatores concluíram pela vantajosidade da 

contratação, celebrando-se, consequentemente o respectivo contrato. Outra dificuldade 

evidenciada também se relacionou a inexistência, na época, de históricos comerciais e 

bancários desta nova autarquia, que contribuíram, em face da aceitação do Locador, com a 

materialização do contrato.  Todos esses elementos balizaram a decisão que firmou, ao final, 

a referida contratação, e que ainda que permanece, inclusive, sem reajustamentos, por força 

da retração econômica, tudo devidamente monitorado e negociado entre o CAU/BA e o 

Locador. 

Com efeito, considerando a necessidade de melhor estruturar as áreas, organizar os fluxos 

internos e inovar no que se refere a prestação de serviços direcionados aos profissionais e a 

sociedade, inclusive com acréscimo de pessoal e equipamentos, o imóvel em questão não se 



 

 

mostra mais ajustado as necessidades do Conselho, razão que fez o Plenário do CAU/BA 

inserir em seu Plano de Ação 2020 o valor para aporte orçamentário direcionado a aquisição, 

na ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como implementar análises de 

revisionamento das exigências e condições constantes do Edital de Chamada Pública, 

autorizando a consequente divulgação, que cuidou de ser implementada não apenas na 

Imprensa Nacional (D.O.U), como nas rede sociais (Instagram/Facebook e sítio eletrônico do 

Conselho), e ainda  Ofício enviado ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Bahia; 

Publicado o Edital e mesmo após todas as demais providências, cujo termo final encerrou em 

15 de setembro do corrente ano, constatou-se o recepcionamento de propostas, com quadro 

de resumo abaixo, que cuidou de ser devidamente publicado no sítio eletrônico do Conselho: 

 

Não bastasse a situação pandêmica, as chuvas ocorridas na Cidade de Salvador, Estado da 

Bahia, neste ano de 2020, atingiram a edificação alugada que, sob a responsabilidade do 

Locador-Proprietário, foram implementados reparos e ainda, os fortes ventos, que 

destelharam o imóvel, causando infiltrações e alagamentos internos, que por força da 

inexistência de ventilação natural, agravaram a situação de mofo e de infiltrações, tornando o 

ambiente interno da edificação de difícil utilização, inclusive para implementação de 

processos de retomada, com adoção de recomendações  sanitárias, em face do COVID 19; 



 

 

Os reparos foram implementados, com as notificações devidas ao Locador, que assumiu as 

despesas respectivas, mas as marcas da necessidade de reformas, de revisão mais 

complexa da edificação, se mostram visíveis, especialmente nas instalações, cabeamentos, 

lógica, pisos e revestimentos, cuja intervenção, para que seja devidamente implementada, 

impõe investimento de maior envergadura, razão que justificou o desencadeamento da 

CHAMADA PÚBLICA de nº 02/2020, destinada a aquisição do imóvel; 

Finalizado o prazo de envio de propostas, o CAU/BA elaborou o respectivo ATO DE 

AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS, devidamente publicado no sítio eletrônico, link: 

https://www.cauba.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/ANEXO-I-Avaliacao.pdf, cuja avaliação 

foi baseada no quanto disposto no Edital de Chamada Pública de nº 02/2020, que 

estabeleceu como parâmetros de avaliação, além de outros itens referenciais, as 

características construtivas dos imóveis ofertados, inclusive a que denominou de verificação 

do ALTO PADRÃO, consoante disposição do item 3.1.5 do Edital;  

O Edital referido acima explicitou de forma expressa, ainda, como requisitos desejáveis, não 

vinculantes, os direcionadores da avaliação, nos termos do item 3.2, que fundamentaram a 

avaliação e, igualmente, fundamentam o presente RELATÓRIO TÉCNICO, que nos cumpre 

transcrever: 

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 600m – excelente acesso; 
d) Metrô com distância superior a 1km – de difícil acesso; 
e) Metrô com distância de 600m a 1km – acesso regular; 
f) Metrô com distância inferior a 600m – 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. 

A Avaliação realizada pelo Plenário do CAU/BA entendeu que o imóvel apresentado pela 

empresa KOALLA – situado no LIZ CORPORATE, com 372,72m2 e 20 vagas de garagens, 

melhor atende as necessidades deste Conselho, considerando, em especial: 

1. Construção 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; 

5. Proximidade de atividades comerciais e empresariais, à exemplo de 
shoppings, que disponibilizam serviços com maior infraestrutura e 
segurança; 

6. Mobilidade urbana com proximidade de ponto de ônibus, com 
estrutura de recuo e de cobertura, facilitando a utilização dos serviços 
pelos usuários; 

7. Controle de acesso na recepção com sistema automático de catracas, 
leitura ótica e registro individual; 

8. Auditório, com foyer para receptivos, copa de apoio, sanitários 
masculino e feminino, com acessibilidade, sistema de áudio, vídeo, salas 
de som/técnica; 

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

10. Edifício condominial em ótimo estado de conservação; 

11. 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 13, restando, ainda a 
disponibilidade de utilização de mais 07 vagas; 

Quanto ao preço, o valor apresentado para 372,72m2 na localização do Edifício LIZ 

CORPORATE – Caminho das Árvores, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 

contemplando 20 vagas de garagem, se mostra mais vantajoso para este Conselho;  

Passo posterior e contínuo, o PLENÁRIO DO CAU/BA, por entender que a proposta 

apresentada pela KOALLA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ nº 14.223.337/0001-46 se 

apresenta como a mais vantajosa e mais adequada as necessidades deste Conselho, 

conforme já fundamentado acima, e que foi apresentada em consonância com o quanto 

disposto na CHAMADA PÚBLICA de nº 02/2020, lavra o dito ATO e determina realização de 



 

 

diligência presencial em face da proposta apresentada pela mencionada empresa, com 

objetivo de registrar a confirmação do atendimento das condições exigidas no Edital (item 7.4) 

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

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

termos do item 11.4 do Edital; 

Realizada a visita, na data de 02 de outubro de 2020, registramos, através das fotografias 

abaixo identificadas, o imóvel objeto da diligência: 

Rua de acesso ao Edf.  LIZ CORPORATE: 

 

Nota: Rua sem saída, com acesso direcionado a centros empresariais da localidade, que 

reduzem o fluxo, considerando não estar situado na via principal; 

 

  

 



 

 

Fachada principal do Edf. LIZ CORPORATE: 

        

 

Vista interna da entrada do Edf.Liz Corporate para a rua: 

 



 

 

Recepção, com controle de Acesso de Entrada: 

 

 

Sistemas de Catracas e Elevadores com código de acesso exclusivo ao andar: 

        



 

 

 

 

Foyer, Auditório e salas de Suporte e Apoio: 

       



 

 

 

 

Acesso a Garagem, Motos e separadamente a Visitantes com veículos: 

        



 

 

         

 

Ponto de ônibus com cobertura e a menos de 300 metros do Edifício LIZ CORPORATE: 

         

 

 



 

 

Ponto de metrô a até 1km do Edf Liz Corporate: 

 

 

Andar das SALAS, com fechamento em Vidro temperado: 

 



 

 

Janelas com aberturas do tipo maxim-ar viabilizando a ventilação natural: 

 

 

Salas 701 e 702 – ambas com piso, forro, instalações elétricas e de lógica realizadas, luminárias 
instaladas, ótima iluminação natural e ventilação, exigências impostas pelo Edital e 

devidamente atendidas: 

         



 

 

         

 

Instalações: 

    

 

 



 

 

Instalação disponível para futura Sala dos Servidores: 

 

 

Copas com armários e sanitários finalizados: 

        

 



 

 

 

 

Sala reservada para Máquinas e equipamentos de ar-condicionado: 

         

Considerando a diligência realizada por esta Direção Geral, Conselheiro Frank Caramelo, 

além de Arquitetas e Urbanistas do CAU/BA, Milena Chaves e Marcia Santiago, foram 

evidenciadas as questões da estruturação e de conformidade com as exigências editalícias, 

consoante acima, que cuidamos de demonstrar e comprovar, e sob a forma de Relatório 



 

 

Conjunto, administrativo e técnico, encaminhamos ao  Plenário, com objetivo de obter, 

considerando o necessário  prosseguimento do processo, a aprovação do mesmo, e 

consequente autorizo para celebração do respectivo Termo de Opção de Compra e Venda, 

conforme previsão expressa do Edital de Chamada Pública de nº 02/2020;  

Salientamos que considerando as necessidades estruturais do Conselho, para melhor 

disposição de suas atividades e funcionamento, a área oferecida com concepção inteiriça de 

laje, sem fracionamentos ou divisões, para funcionamento das unidades, com influência de 

ambiência mais livre e espaçada, por força da pandemia (COVID-19), em formato hibrido de 

atuação, leia-se: remoto e presencial, para que setores e pessoas possam, sem riscos, se 

manter interconectada e com o distanciamento devido, além da questão da mobilidade urbana  

que assegura acesso facilitado, nos diversos modais, com  proximidade do metrô e de 

estações de ônibus, e do acesso de veículos e disponibilização de garagens em número 

bastante razoável, e ainda, a infraestrutura na região do em torno, à exemplo de bancos, 

correios, restaurantes, lanchonetes que facilitam, sem  sombra de dúvida, a implementação 

das atividades do Conselho, a cargo dos empregados, bem como de  conselheiros, 

profissionais e sociedade; infraestrutura presente para ações externas, mediante 

disponibilização de auditórios, com área de suporte, como copa, banheiros acessíveis e foyer 

que viabilize eventuais ações do Conselho, e recepção/portaria com controle de identificação 

e de acesso, além de câmeras; por força da  prevalência para o item segurança, além da 

própria edificação que já se encontra com intervenções que diminuem, para o Conselho, os 

investimentos, à exemplo de instalações elétricas, lógica, piso, luminárias, forros, resultam 

inferir que se constitui  proposta que atende aos termos do edital, e ainda, se constitui como a 

mais vantajosa para este Conselho; 

QUADRO RESUMO 

A) Metragem compatível?        SIM  NÃO 
B) Formatação da área inteiriça?       SIM  NÃO 
C) Metro a menos de 1km?       SIM  NÃO 
D) Ônibus a menos de 1km?       SIM  NÃO 
E) Infraestrutura disponível?       SIM  NÃO 
F) Sistema de garagens com possiblidade de expansão?    SIM  NÃO 
G) Recepção com controle de acesso e identificação?    SIM  NÃO 
H) Câmeras de segurança nas áreas comuns?     SIM  NÃO 
I) Localização compatível?         SIM  NÃO 
J) Preço compatível com o mercado?      SIM  NÃO 
K) Bom estado de uso e conservação?      SIM  NÃO 
L) Outras observações:  

 

 



 

 

 
REGISTRO ORÇAMENTÁRIO – CONFIRMAÇÃO 

 

Os recursos financeiros destinados a aquisição do imóvel sede foram devidamente inseridos 

no Plano de Ação CAU/BA 2020, na ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) 

oriundos da seguinte Dotação Orçamentária – 6.2.2.1.1.02.02.03 – Aquisição de Imóveis – 

R$ 2.000.000,00. 

 

DO IMÓVEL ATUAL E DA AQUISIÇÃO DO IMOVEL SEDE 
 

Conforme já demonstrado anteriormente, reiteramos a impossibilidade de permanência no 

imóvel atual, haja vista que não mais dispõe de condições satisfatórias para o atendimento 

das necessidades deste Conselho, não apenas sob o viés organizacional, mas, 

especialmente, por questões de segurança e de qualidade da edificação, no que tange a 

manutenção da mesma, agravada pelas relatadas ocorrências, que revelarem problemas 

vinculados instalações elétricas e hidráulicas, além de outras típicas do decurso temporal da 

edificação, que contou com investimento diminuto. Mais ainda, não dispõe o atual espaço 

físico adequação às rotinas administrativas e de atendimento aos servidores e conselheiros, 

reiterando-se o alerta, de que em períodos de chuva, o imóvel é alcançado, sofrendo solução 

de continuidade ante os vazamentos que inundam áreas da edificação, salientando ainda, as 

questões de segurança, igualmente já pontuadas, por estas razões, o Plenário do CAU/BA 

autorizou o desencadeamento da já mencionada CHAMADA PÚBLICA de nº 02/2020. 

Desta feita, considerando as razões expostas, o Conselho objetivando comportar 

adequadamente seu aparato Administrativo, para conferir maior comodidade não apenas aos 

servidores nele lotados, mas aos conselheiros no exercício de suas funções legais, após a 

análise das propostas recebidas, bem como da diligência presencial realizada, asseveramos 

que o imóvel identificado, efetivamente figura como o mais adequado, tendo, ainda, o melhor 

preço e configura a proposta mais vantajosa, (v. quadro resumo comparativo anterior),as 

necessidades do Conselho, considerando:  I) espaço físico; II) Localização estratégica; III) 

condições estruturais mínimas do espaço privativo e do Centro Comercial, conforme 

discriminação,  igualmente,  produzido acima.  

Diante dessas avaliações, encaminhamos o processo ao Plenário, para aprovação do 

presente RELATÓRIO e autorização de lavratura do termo de opção de compra e venda, nos 

termos determinados no Edital de Chamada Pública de nº 02/2020 – CAU/BA;  



 

 

Na hipótese de aprovação, ficará o proprietário do imóvel, quando da  celebração de TERMO 

DE OPÇÃO DE COMPRA E VENDA,  obrigado a cumprir,  no prazo estabelecido, a 

apresentação da documentação exigida no Edital de Chamada Pública de nº 02/2020, como 

condição de finalização da referida aquisição do imóvel sede do Conselho, inclusive, após a 

respectiva avaliação imobiliária, que se constituirá fator igualmente  condicionante à  

conclusão do negócio jurídico,  que evidenciará a harmonia do valor em negociação em face 

daqueles habitualmente praticados no mercado imobiliário para imóvel com tais 

configurações. 

De tal modo, a conclusão e fechamento do negócio, com os condicionantes já explicitados 

acima, somente ocorrerá após estar colacionada nestes autos, toda a documentação que 

satisfaça e dê cumprimento às exigências legais. 

Desta feita, encaminhem-se os autos o Plenário, para avaliação, aprovação e determinação 

da lavratura do Termo de Opção de Compra e Venda em face da KOALLA PARTICIPAÇÕES 

LTDA, CNPJ nº 14.223.337/0001-46. 

É o teor do Relatório, para aprovação. 

 

Salvador, 29 de Outubro de 2020. 

 
Andrea Noronha 

Gerência Geral do CAU/BA 

 
 
 
 
 

Milena Chaves 
Gerência de Fiscalização do CAU/BA 
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