
CRONOGRAMA
Nova Sede 2021



Compra do imóvel
Realizamos a aquisição em novembro de 2019. 
O investimento abaixo corresponde a lage do 31º andar
que possui 558,80 m² e a loja localizada no térreo que
compreende o espaço de 162,44m².

R$ 5.530.184,00



R$ 14.521,84

Processo Imunidade IPTU
Em dezembro de 2019, foi deferida a imunidade das 17 Inscrições referentes as 16 salas na
laje, mais a loja. O valor abaixo se refere a TSRD, que é paga anualmente mediante correções.

Escritura
Em dezembro de 2019 e Janeiro de 2020 pagamos as taxas cartoriais para liberação da

escritura que por causa do COVID19, tem previsão de entrega em agosto de 2020.

R$ 114.720,20



O entendimento da gestão anterior foi...
Comprar um terreno, vender a sede atual, localizada no Bairro dos Barris,
pagar aluguel durante o período de construção da nova sede, com ajuda
financeira do Conselho Federal de Contabilidade porém, o planejamento

não foi executado.  A nova gestão em 2018, assumiu com um terreno
adquirido e uma sede alugada há 6 anos.



Contexto Financeiro
O valor de venda da sede nos Barris foi de R$ 1.581.000,00. 

O valor do aluguel, em 2012, custou R$ 19.680,00 
(por mês, com variações durante o período). 

O custo aproximado foi de R$ 1.585.758,00
(até 31/12/2019).



2011 REFERENTE A COMPRA DO TERRENO 

Um pouco da história...

O Conselho Regional de Contabilidade iniciou os estudos para a aquisição
de uma nova sede em 2011 para proporcionar um espaço maior aos
colaboradores, com salas de reunião, auditório e estacionamento amplos.
Ao final de 2011, decidiu-se pela compra do terreno localizado na Rua
Senador Teothonio Villela –  Parque Bela Vista.

R$2.500.000,00

R$165.982,54
REFERENTE A DEMAIS DESPESAS REALIZADAS



2018 Nova Gestão

Avaliamos o cenário anterior de construção + compra de prédio ou de lage  corporativa, e
verificamos ser financeiramente inviável a construção, prevista em R$ 11 milhões.
Comparamos os custos de compra do prédio + reforma   geral e demais custos (ex:
jardinagem, segurança, portaria, iluminação externa, água etc), decidimos por comprar um
imóvel em um prédio pronto. O custo do condomínio contemplava de forma mais econômica,
os custos acima.

Em Janeiro/2018, o novo Plenário assumiu a Gestão do Conselho Regional de Contabilidade
do Estado da Bahia (CRC/BA) e se tornou responsável pela compra de uma Sede. Após 15
meses, aproximadamente, compramos o imóvel para realizar transferência das
instalações do CRC/BA para o novo espaço.



2021.1

NOVO ESPAÇO

META PRINCIPAL

CONQUISTAS

Acolhe as atividades que fazem parte do objetivo principal do Órgão
tais como: Registro, Fiscalização e Desenvolvimento Profissional.

Atender a necessidade espacial imediata (e futura);
Proporcionar um ambiente ergonômico, que facilite a socialização e a
comunicação entre os colaboradores;
Viabilizar a construção de uma nova identidade;

Reorganizar toda a administração em um espaço amplo, mais moderno
e que atende às Normativas de acessibilidade e humanização.



FASE 1

Contratação de Empresa para
elaboração do Projeto Básico

executivo;

Contratação de empresa de
assessoria na área de
engenharia civil para

acompanhar e fiscalizar.

Contratação de empresa para
execução da reforma do

imóvel;

FASE 2

Alavancar a arrecadação para
suporte  financeiro

(Aluguel, manutenção da sede atual,
Condomínio da Nova Sede e despesas

com a Reforma);

Avaliação dos Bens;

Realizar Leilão dos Móveis;

FASE 3

Leilão do Terreno adquirido
em 2012, avaliado em 2019

pela CEF que apontou
desvalorização de R$ 1 milhão;

Reorganização, Limpeza e
mudança do arquivo inativo,

localizado no bairro do
Comércio, Salvador/BA;

Leilão do imóvel onde está o
arquivo;

ANTES DA MUDANÇA



A MUDANÇA

FASE 4

Organizar o processo para
contratar uma empresa

especializada em elaboração
de Projeto básico e

arquitetônico.

FASE 5

Elaboração de edital, Revisão
do processo e previsão de

data de realização docertame.

FASE 6

Execução do objeto contratado

O processo passa para a Comissão
de  Licitação, após  saneamento e

parecer da Assessoria jurídica.

A partir disto é agendada a data para 
realização da concorrência. Ganha a
empresa que reunir  as qualificações

necessárias, com o menor  preço. 

Finalizada a Licitação e regularizado
o contrato a empresa inicia as atividades

conforme cronograma disposto em
edital. Normalmente o prazo é de 90 dias,

mas pode ser menor.

Nesta fase, serão elaborados os
projetos de acordo com o Memorial 

Descritivo (necessidades para a
reestruturação do CRC/BA).

Após aprovados,  serão submetidos
a aprovação do projeto legal.

Com os projetos aprovados e a previsão
orçamentária das instalações, será 

realizado um novo processo licitatório
para contratação de empresa.

Contratação da Empresa de 
engenharia para execução dos

Projetos



FASE 7 FASE 8

Execução da  reforma
FASE 9

Organização e  estruturação
da  mudançaToda a atividade será acompanhada 

com o objetivo de ser finalizada dentro
do prazo. Nesta fase, a estrutura será 
entregue pronta para o funcionamento.

Por causa do COVID-19 foi prorrogada
para Janeiro / 2021.

A REFORMA

Inauguração da casa nova

Com novo conceito, vamos recepcionar a
nossa classe e apresentar as instalações

e serviços disponíveis.



NAVEGUE EM NOSSA FUTURA CASA
Aperte o play!

https://www.youtube.com/watch?v=9I6XZ8tKSbo


Agora vamos subir até o 31º andar? 

https://www.youtube.com/watch?v=PD3ZUo3c8kg




A Diretoria do CRC/BA agradece aos 4.390 profissionais da contabilidade
que votaram a favor da inovação e da valorização de nossa classe.



Até breve!

NOSSO NOVO ENDEREÇO EM 2021 .1

EMAIL TELEFONE

Edifício CEO Salvador Shopping

Av. Tancredo Neves, 2539, loja térrea e 31º andar, torre Londres

Caminho das Árvores, Salvador - BA

CEP 40 301 155

desenop@crc-ba.org.br (71) 2109 4000



Home office
Já contamos a nova

história do nosso país,

não é mesmo? 

Acompanhe as nossas redes,

 é só clicar no ícone que deseja:

https://www.instagram.com/crcba/
https://www.crcba.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UCcSHhYhRJVSPf_9Y8VLR1vQ
http://crc-ba.org.br/


CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Coordenação Desenop
Atualizado em Agosto de 2020


