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A aquisição de um imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração pública é uma decisão que deve ser tomada com bastante estudo e zelo. 
O assunto vem sendo tratado pelo CAU/ES desde a gestão 2018/2020, alcançando a 
gestão atual.  
 
Em julho de 2019, a Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos – CPFA 
elaborou e apresentou ao plenário o “Relatório da Casa do Arquiteto”, com o objetivo 
de demonstrar detalhadamente a atual situação da sede do CAU/ES, visto a 
preocupação suscitada nos Conselheiros acerca dos diversos pontos críticos 
identificados desde o início de 2018. O relatório foi aprovado pelo Plenário do Conselho 
em 30 de julho de 2019, através da Deliberação Plenária nº 183 e lastreou a decisão de 
adquirir uma sede própria (https://www.caues.gov.br/wp-
content/uploads/2019/08/DPOES-N%C2%BA-183-Aprova-o-Relat%C3%B3rio-que-
ir%C3%A1-subsidiar-a-aquisi%C3%A7%C3%A3o-da-nova-sede-do-CAUES.pdf).   
 
Confirmada a necessidade de aquisição de um imóvel, em 27 de agosto de 2019, pela 
Deliberação Plenária nº 191, foi aprovada a criação da “primeira” Comissão Temporária 
de Aquisição de Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – 
CTAS. (https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/DPOES-N%C2%BA-
191-Aprova-a-Proposta-da-Presid%C3%AAncia-n%C2%BA-06-2019.pdf). A “primeira” 
comissão realizou a publicação do edital de chamada pública nº 01/2019, para 
prospectar interessados na venda de imóveis. Devido à falta de interessados, o edital 
foi declarado deserto. Além disso, os trabalhos foram interrompidos pelo início da 
pandemia mundial de COVID-19 e a paralização das atividades presenciais no CAU/ES, 
em março de 2020. Com todas as incertezas do futuro econômico do país e da realidade 
financeira do Conselho, as atividades da comissão foram finalizadas.  
 
A nova gestão do Conselho, responsável pelo período de 2021 a 2023, retomou os 
trabalhos, em 30 de março de 2021, através da Deliberação Plenária nº 299, pela 
criação da “segunda” CTAS (https://www.caues.gov.br/wp-
content/uploads/2021/08/DPOES-No-299-Instaura-CTAS.pdf ). Durante o ano de 2021, 
a comissão realizou a publicação do edital de chamada pública nº 03/2021 
(https://transparencia.caues.gov.br/259-2/ ), em 31 de agosto, novamente declarado 
deserto. Em 20 de outubro do mesmo ano, foi realizada a repetição do certame, que 
também procedeu em deserto. Com o amparo da assessoria jurídica e lastreado pela 
oportunidade de realizar uma aquisição direta com dispensa de licitação, a comissão 
realizou uma pesquisa no mercado imobiliário a fim de verificar a existência de algum 
imóvel que atendesse às necessidades do Conselho. Verificou-se que os valores dos 

https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/DPOES-N%C2%BA-183-Aprova-o-Relat%C3%B3rio-que-ir%C3%A1-subsidiar-a-aquisi%C3%A7%C3%A3o-da-nova-sede-do-CAUES.pdf
https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/DPOES-N%C2%BA-183-Aprova-o-Relat%C3%B3rio-que-ir%C3%A1-subsidiar-a-aquisi%C3%A7%C3%A3o-da-nova-sede-do-CAUES.pdf
https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/DPOES-N%C2%BA-183-Aprova-o-Relat%C3%B3rio-que-ir%C3%A1-subsidiar-a-aquisi%C3%A7%C3%A3o-da-nova-sede-do-CAUES.pdf
https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/DPOES-N%C2%BA-191-Aprova-a-Proposta-da-Presid%C3%AAncia-n%C2%BA-06-2019.pdf
https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/DPOES-N%C2%BA-191-Aprova-a-Proposta-da-Presid%C3%AAncia-n%C2%BA-06-2019.pdf
https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/DPOES-No-299-Instaura-CTAS.pdf
https://www.caues.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/DPOES-No-299-Instaura-CTAS.pdf
https://transparencia.caues.gov.br/259-2/
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editais de chamada pública lançados anteriormente apresentavam valores abaixo do 
valor de mercado para os imóveis nas condições requeridas pelo Conselho, 
apresentando-se a necessidade, então, de elevar o valor de oferta para a aquisição da 
nova sede.  
 
Em 26 de abril de 2022, através da Deliberação Plenária nº 369, foi criada a “terceira” 

e atual comissão. A nova CTAS é composta pelas seguintes conselheiras arquitetas e 

urbanistas: Carolina Gumieri Pereira de Assis, Liane Becacici Gozze Destefani, Luciane 

Veiga dos Santos, Pollyana Dipré Meneghelli e Renata Salles Ramos Modenesi. A 

assessoria da comissão é realizada pela funcionária Hemelly Tomassi de Oliveira 

Magnani, contadora do Conselho.  

O edital de chamada pública nº 01/2022 para a aquisição de sede foi proposto e 

publicado 29 de abril de 2022, aprovado pela Deliberação Plenária nº 370, com 

abertura de envelopes marcada para o dia 30 de maio de 2022. Diferentemente dos 

outros certames ora realizados, houve a participação de 03 (três) interessados em 

negociar seus imóveis ao CAU/ES, sendo que apenas 02 (dois) atenderam aos requisitos 

do edital e foram declarados “vencedores provisórios”.  

Seguindo o que determina o item 11.8 do atual edital de chamada pública, este 

relatório tem como intuito apresentar à Presidência do CAU/ES os imóveis que foram 

declarados vencedores no referido certame, sugerindo aquele que melhor sirva às 

necessidades do Conselho. Além disso, considerando o desfecho da Chamada Pública 

nº 01/2022, este documento também servirá como relatório conclusivo dos trabalhos 

da comissão.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto: “Segunda” CTAS realizando visita a imóveis, em janeiro de 2022. 
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A sessão pública de abertura dos envelopes dos interessados foi realizada no dia 30 de 

maio de 2022, na sede do CAU/ES. Na ocasião, foram recebidas 03 (três) propostas, 

nomeadas e classificadas conforme abaixo.  

 

Nº Proponente Resultado 
01 Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto Classificado 

02 Representações Paulista Ltda Classificado 
03 Augusto Henrique Brunow Barbosa Não classificado 

 

Considerando a classificação dos proponentes de nº 01 e 02, ambos foram 

considerados vencedores provisórios, por terem apresentado toda a documentação 

necessária.  

A ata da referida sessão encontra-se publicada no portal da transparência do CAU/ES, 

no link https://transparencia.caues.gov.br/259-2/ . 

 

  

 

Dando continuidade aos trabalhos da comissão, realizaram-se, no dia 02 de junho de 

2022, as vistorias técnicas aos imóveis declarados “vencedores provisórios”, conforme 

determina o item 11.1 do referido edital. O objetivo da vistoria era verificar se as 

especificações apresentadas nos documentos do chamamento público eram 

compatíveis com os imóveis físicos. Conforme relatório publicado no portal da 

transparência do Conselho, ambos os imóveis foram analisados e estavam condizentes 

com as especificações apresentadas.  

Além de cumprir o que previa o edital, a comissão também realizou apontamentos de 

caráter qualitativo, para enriquecer este relatório e embasar a tomada de decisão.  

Foram pontuados itens de análise que a comissão considera fundamentais para a sede 

do CAU/ES, além de auxiliar na comparação entre os imóveis. Os itens de análise 

pontuados foram:  

https://transparencia.caues.gov.br/259-2/
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A) LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

B) SEGURANÇA 

C) REFORMA 

D) ACESSIBILIDADE 

E) CONDIÇÃO DO IMÓVEL 

F) VALOR DO CONDOMÍNIO 

G) VISTA 

H) TRANSPORTE PÚBLICO 

I) ESTACIONAMENTO VISITANTES 

J) GARAGEM DO CONSELHO 

K) PONTOS DE INTERESSE 

L) SERVIÇOS 

Proponente: Representações Paulista Ltda 

Representante: Guaitolini Assessoria Imobiliária Ltda  

Especificação: 05 lojas comerciais no térreo do Edifício Residencial Facilitá Bento 

Ferreira. 

Endereço: Lojas nº 02, 03, 04, 05 e 06 na Rua Henrique Rosetti, nº 09, Bento Ferreira, 

Vitória/ES. CEP nº 29.050-706 

Área privativa total: 262,76 m² (loja 02 com 55,11 m², loja 03 com 54,65 m², loja 04 

com 64,48 m², loja 05 com 44,26 m² e loja 06 com 44,26 m²) 

Valor: R$ 2.550.000,00 

Nº de vagas de garagem: 8 vagas 

Dia da visita: 02/06/2022 

Horário: de 13h10 às 14h 

Responsável pela visita: a visita ao imóvel foi realizada com a supervisão da corretora 

de imóveis Cintia Guaitolini. 
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A) LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

A localização foi considerada boa pela comissão, com fácil acesso por meio de veículos 

e com algumas opções de transporte público pela Av. Leitão da Silva e algumas pela 

Av. Cezar Hilal. Fluxo alto de veículos durante todo o dia e com piora durante os 

horários de pico.  As lojas estão localizadas em uma esquina, com a maior fachada para 

a Av. Leitão da Silva e lateral para a Rua Henrique Rosetti (onde se localiza a portaria 

do prédio e o acesso ao estacionamento das vagas próprias do imóvel).  

A fachada do imóvel possui boa visibilidade, com amplitude até a Av. Cezar Hilal, em 

seu cruzamento com a Av. Leitão da Silva. 
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B) SEGURANÇA 

Apesar de estar localizada em um condomínio, as lojas possuem acesso direto à rua, o 

que prejudica a segurança do imóvel. Na visita, foi constatado que pessoas em situação 

de vulnerabilidade social moram no recuo das lojas (calçada). 

Apesar da alta circulação de pessoas durante o horário comercial, existe um alto índice 

de assaltos e furtos na região e entornos, praticados por pessoas em situação de rua. 

A insegurança aumenta fora dos horários comerciais.  

Para acesso ao estacionamento, é necessário sair do imóvel, transitar pela calçada e 

acessar a portaria do condomínio residencial, o que aumenta a exposição dos 

funcionários e conselheiros à insegurança. Por não possuir um estacionamento 

rotativo, os usuários deverão utilizar as vagas públicas das ruas do entorno, expondo-

os ainda mais aos perigos da região.   

Existem câmeras de vide monitoramento ao longo do entorno do edifício e das áreas 

comuns.  

 

C) REFORMA 

As lojas 02 a 05 serão entregues no osso, com paredes sem reboco ou acabamento. A 

loja 06 possui piso, pintura, teto em gesso e fechamento em vidro, porém demandará 

reforma para padronização com as outras lojas.  
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Os imóveis precisam ser conectados uns aos outros através da criação de aberturas nas 

paredes de blocos de concreto, segundo projeto arquitetônico a ser desenvolvido.  

Os banheiros precisarão de reformas e ampliação para adequação às questões de 

acessibilidade. A cozinha de atendimento aos funcionários deverá ser construída. 

É necessário também contratar a instalação dos vidros temperados da fachada das 

lojas de 02 a 05, conforme projeto aprovado. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Loja 06 
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D) ACESSIBILIDADE 

As lojas são plenamente acessíveis, encontrando-se no pavimento térreo e no nível da 

calçada do edifício. Necessitará, porém, de adequação dos sanitários para atender às 

normas de acessibilidade. 

 

E) CONDIÇÃO DO IMÓVEL 

O edifício é novo, entregue pela construtora em meados de 2021, com boas condições 

de pintura e revestimento das fachadas, calçadas e áreas comuns. 

 

F) VALOR DO CONDOMÍNIO 

De acordo com a documentação apresentada no certame, o valor do condomínio de 

cada loja pagos no mês de 05/2022 foi: 

LOJA 02 R$ 188,92 
LOJA 03 R$ 187,96 

LOJA 04 R$ 211,04 

LOJA 05 R$ 145,64 
LOJA 06 R$ 145,64 

TOTAL R$ 879,20 
 

Foto: Loja 05 
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Utilizando a metragem total do imóvel de 262,76 m², podemos concluir que o valor do 

condomínio é de R$ 3,34 por m².  

G) VISTA 

Todas as lojas possuem vista para a Avenida Leitão da Silva e trecho da Rua Neves 

Armond, sentido bairro Praia do Suá. A loja 05 por estar na esquina, também possui 

vista para a Rua Henrique Rosetti, trecho da Rua Neves Armond, sentido bairro Bento 

Ferreira e para o cruzamento entre as Avenidas César Hilal com Leitão da Silva. 

 

H) TRANSPORTE PÚBLICO 

O acesso às lojas por meio do transporte público pode ser feito de duas maneiras. A 

primeira é pela Avenida Leitão da Silva. Consultando o site da Companhia Estadual De 

Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - Ceturb ES, pode-se 

verificar que existem algumas linhas que atendem a Avenida. Outra maneira de chegar 

ao imóvel é utilizar os ônibus que trafegam pela Avenida Cezar Hilal e andar cerca de 

200m até as lojas.  

 

 

 

I) ESTACIONAMENTO VISITANTES 

Para os visitantes da sede do CAU/ES, é possível utilizar as vagas em frente às lojas, 

disponibilizadas no empreendimento, ou as vagas de estacionamento público 

disponíveis nas ruas Henrique Rosetti e Neves Armond. Durante o horário da visita da 
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comissão, foi constatado que haviam poucas vagas disponíveis. No deslocamento a pé 

pela rua Henrique Rosetti foi possível verificar também que parte da via não possui 

calçada, o que dificulta o acesso de pedestres às lojas.  

 

O condomínio não possui estacionamento rotativo a visitantes.  

 

J) GARAGEM DO CONSELHO 

Cada loja possui suas vagas de garagem demarcadas, dentro do estacionamento térreo 

do Condomínio Facilitá Bento Ferreira, na quantidade demonstrada a seguir: 

LOJA 02 2 vagas 

LOJA 03 2 vagas 
LOJA 04 2 vagas 

LOJA 05 1 vaga 
LOJA 06 1 vaga 

TOTAL 8 vagas 

 

Ao acessar o estacionamento térreo, foi possível verificar que parte das vagas de 

garagem é destinada a moradores do condomínio.  

Para chegar ao estacionamento, foi necessário sair das lojas e trafegar pela calçada, 

até a portaria.  
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K) PONTOS DE INTERESSE 

As lojas ficam próximas à Secretaria de Estado da Educação - SEDU e da Defensoria 

Pública da União. 

 

L) SERVIÇOS 

As lojas estão próximas aos principais comércios dos bairros Praia do Suá e Bento 

Ferreira. É possível alcançar farmácias, bancos, supermercados e restaurantes, apenas 

atravessando a Avenida Leitão da Silva ou caminhando até a Avenida César Hilal. 

 

Proponente: Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto 

Representante: Corretor de imóveis Wadson Barbosa Duarte  

Especificação: 02 salas comerciais no 12º andar do Edifício Comercial Vértice 

Empresarial Enseada. 

Endereço: Salas 1203 e 1204 na Rua Ten. Mário Francisco Brito, nº 420, Enseada do 

Suá, Vitória/ES, CEP nº 29050-555. 

Área privativa total: 335,58 m² (sala 1203 com 167,79 m² e sala 1204 com 167,79 m²) 

Valor: R$ 2.650.000,00 

Nº de vagas de garagem: 10 vagas 

Dia da visita: 02/06/2022 

Horário: de 14h15 às 15h15 
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Responsável pela visita: a visita ao imóvel foi realizada com a supervisão do corretor 

Wadson Duarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

O imóvel possui boa localização, situado na região da Enseada do Suá. A localização 

possui fácil acesso por meio de veículos e com opções de transporte público pela 

Avenida Américo Buaiz. Para quem chega de Vila Velha, o acesso é facilitado pela 

proximidade com a Terceira Ponte. Fluxo alto de veículos durante todo o dia e com 

aumento durante os horários de pico.  

O edifício tem acesso de veículos pela rua Tenente Mario Francisco Brito, com a 

entrada do estacionamento rotativo e privativo. A portaria principal para acesso de 

pedestres acontece por essa mesma rua. As principais rotas que dão acesso ao 

condomínio são a Rua Humberto Martins de Paula (praça do pedágio da Terceira Ponte 

e acesso direto da Praça do Cauê) e a Rua Tenente Mario Francisco Brito (Sede do 

Corpo de Bombeiros).  

O edifício possui visibilidade de quem segue pelos dois sentidos da Terceira Ponte. 

 



 

14 
 

B) SEGURANÇA 

As salas comerciais estão localizadas dentro de um condomínio com portaria 24 horas, 

sendo necessário cadastro na portaria para todos os usuários.  

O imóvel está localizado próximo a um posto da Polícia de Trânsito, o que gera uma 

sensação de segurança. Não foi encontrado nenhum morador de rua no entorno do 

imóvel, o que foi confirmado por alguns usuários do edifício. Fora do horário comercial, 

as ruas ao entorno possuem alta circulação de veículos, porém a região pode ser 

insegura fora dos horários comerciais para quem transita a pé.  

O acesso às salas pelos usuários do estacionamento rotativo é exclusivamente por 

dentro do Condomínio, sendo obrigatória a identificação na Portaria.  

 

 

C) REFORMA 

As salas serão entregues com paredes acabadas, esquadrias novas e banheiros 

reformados e adaptados. Será necessária a instalação de piso nivelado e forro no teto. 

As salas precisam ser conectadas umas às outras através da criação de uma abertura 

na parede de blocos de concreto, segundo projeto arquitetônico a ser desenvolvido.  

Cada uma das salas será entregue com 1 banheiro para PNE e 2 banheiros com 2 

sanitários cada, totalizando 5 sanitários por sala. Todos os banheiros estão reformados. 

A cozinha de atendimento aos funcionários deverá ser construída, mas cada uma das 

salas já possui uma pia instalada. 
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D) ACESSIBILIDADE 

O edifício possui acessibilidade plena e as salas já contam com 02 banheiros PNE.  

 

E) CONDIÇÃO DO IMÓVEL 

O edifício é relativamente novo, entregue pela construtora em 2016, com boas 

condições de pintura e revestimento das fachadas, calçadas e áreas comuns. A portaria 

é ampla e climatizada com dois porteiros como atendentes no horário comercial. 

 

F) VALOR DO CONDOMÍNIO 

De acordo com a documentação apresentada no certame, o valor do condomínio de 

cada sala pagos no mês de 04/2022 foi: 

Sala 1203 R$ 1.263,27 
Sala 1204 R$ 1.263,27 

TOTAL R$ 2.526,54 
 

Utilizando a metragem total do imóvel de 335,58 m², podemos concluir que o valor do 

condomínio é de R$ 7,52 por m².  
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G) VISTA 

Por estar situado no 12º andar, as salas possuem vista para o bairro Enseada do Suá, 

alcançando parte da Praça do Papa, da Terceira Ponte, do Cais das Artes e da Baía de 

Vitória.   

 

H) TRANSPORTE PÚBLICO 

O acesso ao condomínio Vértice por meio do transporte público pode ser feito de duas 

maneiras. A primeira é utilizando o ônibus até a Avenida Américo Buaiz e andando 

cerca de 600m. Consultando o site da Companhia Estadual De Transportes Coletivos 

De Passageiros Do Estado Do Espírito Santo - Ceturb ES, pode-se verificar que existem 

algumas linhas que atendem a região da Enseada do Suá. Para quem vem de Vila Velha, 

é possível utilizar os ônibus que trafegam pela Terceira Ponte e andar cerca de 200m 

até o imóvel.   

 

 

 

 

I) ESTACIONAMENTO VISITANTES 

O condomínio do Edifício Vértice Empresarial possui estacionamento rotativo para 

visitantes, dentro do condomínio. É possível também estacionar na rua José Alexandre 

Buaiz, com algumas opções de estacionamento privado e estacionamento rotativo da 

Prefeitura. 



 

17 
 

 

 

 

J) GARAGEM DO CONSELHO 

Cada sala possui suas vagas de garagem, que são livres e podem ser ocupadas dentro 

dos 3 andares de estacionamento que o edifício possui.  A quantidade está 

demonstrada a seguir: 

Sala 1203 5 vagas 
Sala 1204 5 vagas 

TOTAL 10 vagas 
 

Além dos 3 andares de estacionamento disponíveis aos proprietários, o prédio ainda 

possui 1 andar de estacionamento rotativo para os visitantes. 

 

K) PONTOS DE INTERESSE 

Próximo ao Tribunal de Contas do Espírito Santo TC-ES, Corpo de Bombeiros, 

Assembleia Legislativa, Ministério Público, entre outros. Próximo ao acesso da 3ª 

ponte, ligação com Vila Velha e Cariacica. 
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L) SERVIÇOS 

O edifício comercial está localizado próximo ao principal shopping da cidade. Há 

também alguns restaurantes e cafés próximos ao imóvel, na rua José Alexandre Buaiz.  

 

 

 
 

Conforme determinou o edital da Chamada Pública nº 01/2022 e também o item X do 

art. 24 da Lei 8.666/1993, foi necessário a contratação de uma avaliação de mercado 

para os dois imóveis declarados “vencedores provisórios” pela comissão. A empresa 

contratada para realizar o serviço foi a Lemes Imóveis e Arquitetura Ltda, através do 

processo nº 1544087/2022, de dispensa de licitação pelo valor abaixo do obrigatório. 

Em 14/06/2022, a empresa, através do seu avaliador, o arquiteto e Urbanista 

Alexandre Marcolino Lemes, CAU nº A47363-4, encaminhou ao CAU/ES os laudos dos 

trabalhos realizados. Conforme dados abaixo, os valores de avaliação encontrados 

foram:  

 

 

 DESCRIÇÃO VALOR MERCADO RRT EMITIDO 
Imóvel 1 Lojas de Bento Ferreira  R$ 2.570.000,00 12072913 

Imóvel 2 Salas do Vértice R$ 2.740.000,00 12073121 
 

 

 

  

Como análise, observa-se que em questões de segurança, as salas têm um caráter de 

acesso mais restritivo, proporcionando maior controle das pessoas que entram no 

Conselho; 

Nas salas, o acesso ao edifício no período noturno é feito por garagem interna, no caso 

de utilização de veículo próprio por parte dos conselheiros, o que garante também 

maior segurança; 

As salas, por terem acesso interior ao condomínio necessitam de menor grau de 

segurança nas portas e acessos ao Conselho, com menos aparatos de segurança; 

O maior número de vagas disponibilizadas pelas salas permite que quase todos os 

participantes de reuniões possam utiliza-las; 
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A maior área das salas possibilita a construção de espaços amplos, proporcionando 

conforto aos conselheiros e aos arquitetos em reuniões e nos atendimentos; 

Os banheiros das salas já estão prontos e são novos, não sendo necessária a inclusão 

deste item na reforma; 

A reforma das duas salas pode ser realizada em etapas, caso haja impedimento 

financeiro, executando-se primeiro a reforma em uma delas e posteriormente na 

segunda; 

A localização do Vértice se dá em vias de grande fluxo de veículos porem o barulho do 

tráfego é menos percebido pela distância das salas para a rua e pela boa vedação das 

esquadrias, que proporcionam um bom conforto acústico; 

A existência de pequenas varandas, devidamente protegidas, possibilita a criação de 

espaços externos cobertos, distanciados das áreas de trabalho, que podem funcionar 

como espaços de descompressão para os funcionários e conselheiros; 

Estando as salas em um pavimento elevado, além de possuírem ampla vista sobre a 

cidade, ficam imunes a inundações, vandalismo e outros fatores que podem ocorrer 

em lojas térreas; 

A possibilidade de instalação de piso elevado possibilita reformas nas instalações 

posteriores à reforma inicial, com mudanças de layout das estações de trabalho sem 

grandes esforços de obras; 

Existe a possibilidade ulterior de ampliação da área das salas, ocupando partes da área 

de circulação do pavimento; 

Já existe todo o aparato de combate a incêndio dentro das salas, com sprinklers; 

As salas ocupam imóvel já funcionando exclusivamente como comercial, com regras 

especificas e direcionadas a esse fim. 

De acordo com os itens mencionados acima e buscando atender às demandas 

registradas no caderno de especificações, pelos conselheiros e funcionários, no Edital 

de chamamento público e considerando as condições de acessibilidade e segurança 

dos empreendimentos, concluímos que o imóvel do edifício comercial Vértice é o mais 

adequado e que melhor atende as expectativas para o bom funcionamento do CAU/ES 

e atendimento aos arquitetos. Por este motivo encaminhamos o presente documento 

à presidência e à CPFA para análise das condições e demais tratativas necessárias à 

condução do processo. 
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Vitória, 20 de junho de 2022 

 

Arq. e Urb. Liane Destefani 

(Coordenadora da CTAS-CAU/ES) 

 
 

Arq. e Urb. Carolina Gumieri 

(membro da CTAS-CAU/ES) 

 

 
 

Arq. e Urb. Luciane Veiga 

(membro da CTAS-CAU/ES) 

 
 

 

Arq. e Urb. Pollyana Dipré 

(membro da CTAS-CAU/ES) 

 

 

 

Arq. e Urb. Renata Modenesi 

(membro da CTAS-CAU/ES) 
 

 

 

Hemelly Tomassi 

(Contadora do CAU/ES) 


