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CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE ANTEPROJETOS DE 
ARQUITETURA – CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO-SC 

Promoção: 

 

Conselho Regional de Administração 
Santa Catarina 

 

Organização: 
 

 

Instituto de Arquitetos do Brasil 
Departamento Santa Catarina 

 

EXTRATO 

A nova Sede do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina será implantada em 
terreno localizado na Av. Pref. Waldemar Vieira, 947 A, no bairro Saco dos Limões, em 
Florianópolis/SC. O terreno tem área de 1.167,68 m², de frente para a Baía Sul, e possui 
potencial construtivo de até 6.800,00 m² aproximadamente, considerando a aquisição de 
índice de construção. O programa de necessidades da nova sede requer uma área 
construída de aproximadamente 6.500,00m², sendo admissível uma variação de 5% para 
mais ou para menos. 

A edificação deverá contar com requisitos obrigatórios de sustentabilidade, dentre eles, a 
obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem (PBE/INMETRO) no nível A em todos os sistemas; e requisitos para obtenção 
futura do certificado LEED (para Novas Construções, ultima versão) e/ou certificado AQUA 
(para escritórios, última versão). 

O custo máximo da obra deve ser de R$ 1.000,00/m² ou R$ 6.500.000,00 total, considerando-
se que aproximadamente 2.000 m² são de garagens. 
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Os anteprojetos deverão ser entregues em 6 (seis) pranchas tamanho A1, sendo uma delas 
exclusivamente para a explicação dos critérios de sustentabilidade. 

Serão disponibilizados para todos os participantes inscritos com INSCRIÇÃO CONFIRMADA, 
na área restrita do site: 

• Regulamento do Concurso 
• Termo de Referência do Concurso 
• Contrato com o vencedor 
• Organograma do CRA 
• Programa de Necessidades 
• Fotos do terreno e entorno 
• Levantamento fotográfico e planialtimétrico do terreno 
• Ficha técnica do inscrito 
• Sondagem do terreno 
• Plano Diretor de Florianópolis 
• Código de Obras de Florianópolis 
• Plantas do zoneamento 
• Consulta de Viabilidade do terreno 
• Escritura do terreno 
• Planta de localização do terreno com curvas de níveis 
• Prancha modelo do concurso em CAD e CDR 
• Dados relativos à eficiência energética em edificações comerciais 

O Coordenador Geral deste Concurso, que foi indicado pela entidade ORGANIZADORA e 
referendado pela entidade PROMOTORA, será o Coordenador Estadual de Concursos do IAB-
SC, o arquiteto Sérgio Oliva, inscrito no CREA-SC sob número 052734-8, o qual pode 
delegar funções e atribuições aos demais membros da Comissão, inclusive para substituí-lo, 
conforme item 2.3 do Regulamento. 

Conforme as Bases do Concurso, o Corpo de Jurados será composto por um Júri Técnico, 
com 5 (cinco) membros, indicados pela ORGANIZADORA - IAB-SC; e de um Júri 
Representativo, formado pela Diretoria, Conselheiros e Delegados do CRA.  

 

Florianópolis, 16 de Setembro de 2010. 

 
 
 

Arq. Sergio Oliva 
Coordenador Estadual de Concursos IAB/SC 

Coordenador do Concurso 


