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CHAMADA PÚBLICA DE HONRA AO MÉRITO  
AVISO DE EDITAL Nº 3/2014 

 
DO OBJETO: 
Este Edital de Chamada Pública visa promover a indicação e seleção de arquitetos e 
urbanistas a serem homenageados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina (CAU/SC), que tenham se destacado e contribuído para o 
desenvolvimento técnico-científico da Arquitetura e Urbanismo, na defesa do 
profissional e da profissão ou realizado relevantes serviços e trabalhos no campo da 
Arquitetura e Urbanismo, conforme as disposições e especificações contidas na 
Portaria Normativa nº 3/2014, de 16 de maio de 2014 do CAU/SC e no presente Edital 
nº 3/2014 de Seleção Pública. 
 
MODALIDADE DE SELEÇÃO: CHAMADA PÚBLICA. 
 
RECEBIMENTO DAS INDICAÇÕES: O recebimento dos documentos terá início às 
11h:00mim do dia 01 de agosto de 2014 e se encerrará às 17h:00min do dia 31 
de agosto de 2014. 
 
LOCAL: O local do recebimento dos documentos será na sede do CAU/SC, na Sala de 
Licitações, Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business 
Center, CEP 88.015-100 - Centro, Florianópolis/SC. 
 
CRONOGRAMA 
 
Inscrição e Recebimento dos documentos: às 11h:00mim do dia 01 de agosto de 
2014 e se encerrará às 17h:00min do dia 31 de agosto de 2014. 
Divulgação da escolha dos homenageados e assinatura dos diplomas: 31 de outubro 
de 2014. 
Entrega da honraria aos agraciados, em sessão solene: 15 de Dezembro de 2014. 
 
 
 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 
ANEXO I – Portaria Normativa nº 3/2014, de 16 de maio de 2014. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A SELEÇÃO: O edital está disponível no sítio do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC) www.causc.gov.br.  
CONTATO: 322595-99 
E-mail: licitacao@causc.org.br 
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CHAMADA PÚBLICA DE HONRA AO MÉRITO  

 
EDITAL Nº 3/2014 

 
Edital de indicação de arquitetos e urbanistas a serem homenageados pelo 

CAU/SC 
 
 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC, com 
sede na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business 
Center, CEP 88.015-300 - Centro, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ sob nº 
14.895.272/0001-01, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que, que 
estão abertas as inscrições para promover a indicação e seleção de arquitetos e 
urbanistas a serem homenageados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
Santa Catarina (CAU/SC), na modalidade “concessão de homenagem por seleção”, em 
conformidade com a Portaria Normativa nº 3/2014, de 16 de maio de 2014 do CAU/SC, 
e com os termos do presente Edital. 
 
1. Da Apresentação 
 
1.1. A modalidade de concessão de homenagem por seleção é um processo 
seletivo realizado por meio de chamada pública, com data de início e encerramento 
de recepção de documentos nos prazos indicados no Aviso deste Edital. 
 
2. Do Objeto 
 
2.1. Esta Chamada Pública de Honra ao Mérito tem por objetivo promover a 
indicação e seleção de arquitetos e urbanistas a serem homenageados pelo 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina (CAU/SC), que tenham se 
destacado e contribuído para o desenvolvimento técnico-científico da Arquitetura e 
Urbanismo, na defesa do profissional e da profissão ou realizado relevantes serviços e 
trabalhos no campo da Arquitetura e Urbanismo, conforme as disposições e 
especificações contidas na Portaria Normativa nº 3/2014, de 16 de maio de 2014 do 
CAU/SC e no presente Edital nº 3/2014. 
 
3. Do Fundamento Legal 
 
3.1. Esta modalidade de concessão de menção honrosa é regulada pela Portaria 
Normativa nº 3/2014 do CAU/SC, e, no que couber, pela Lei n° 12.378/2010. 
 
4. Dos Participantes e Da Documentação 
 
4.1. Podem ser inscritos neste processo seletivo arquitetos e urbanistas, que 
atendam os requisitos listados no item 5 deste edital e que apresentem os 
seguintes documentos: 
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I - proposta de indicação de candidato à Honraria, devidamente preenchida e 
assinada pelo proponente pessoa jurídica e/ou candidato, de acordo com o modelo 
previsto no Anexo I da Portaria Normativa nº 3/2014; 
II - curriculum vitae do candidato, de acordo com a orientação padrão prevista no 
Anexo V da Portaria Normativa nº 3/2014; 
III - atestado de Idoneidade Ética do candidato à Honraria, a ser fornecido pelo 
CAU/SC, de acordo com o modelo apresentado no Anexo II da Portaria Normativa nº 
3/2014. 
IV - No caso de indicação de arquitetos e urbanistas, por intermédio de proponente 
pessoa jurídica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:  

a) ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, 
devidamente registrados nos órgãos competentes; 

b) ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a 
pessoa jurídica; 

V - outras informações que o proponente julgar necessárias para o esclarecimento do 
processo de concessão de homenagem. 
 

4.1.1. Não serão poderão ser inscrever nesta Chamada: 
 

I - Arquiteto e Urbanista que tenha concorrido a Chamada Pública anterior, no 
prazo de 5 (cinco) anos; 
II - Arquiteto e Urbanista que tenha sócios, membros, cônjuges e parentes até 
segundo grau  na Comissão Organizadora e na Comissão Julgadora da chamada; 
III - Membros e empregados do CAU/BR e CAUs/UF, bem como seus cônjuges e 
parentes até segundo grau; 
IV - Conselheiros e Conselheiros Suplentes dos CAUs/UF; 
V - Arquiteto e urbanista que tiver sofrido sanções disciplinares pelos Códigos de 
Ética Profissional de quaisquer categorias profissionais;  
VI - Arquiteto e urbanista que estiver sub judice ou respondendo a inquérito 
civil; 
VII - Arquiteto e urbanista condenado em qualquer foro ou instância; 
VIII- Arquiteto e urbanista que não tenha registro e não estiver em dia com as 
obrigações no CAU da jurisdição do candidato. 
 
5. Das Categorias e Requisitos para Inscrição 
 
5.1. A homenagem será concedida aos arquitetos e urbanistas, indicados em três 
categorias: 
 
I - contribuição profissional, no campo da Arquitetura e Urbanismo e da valorização do 
profissional, abrangendo duas subcategorias: 
a) do Arquiteto e Urbanista; 
b) do Jovem Arquiteto e Urbanista. 
II - contribuição honorífica, no plano de desempenho social, político e administrativo; e 
III - contribuição benemérita, na área de doação material que tenha propiciado o 
surgimento ou o desenvolvimento de entidades que prestam relevantes serviços à 
sociedade. 
 

5.1.1. O candidato poderá ser indicado para somente uma categoria. 
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5.2. Os arquitetos e urbanistas indicados deverão atender os requisitos de cada 
categoria, nos termos do Art. 23, parágrafos 1º à 5º, da Portaria Normativa nº 3/2014.  

 

 
6. Da Inscrição dos Candidatos e Envio da Proposta 
 
6.1. O ato de inscrição compreende o preenchimento integral e entrega da Proposta de 
Indicação de candidato à honraria disponível no site http://www.causc.org.br, 
acompanhado dos documentos listados no item 4 deste Edital. 
 
6.1.1. A inscrição deverá ocorrer até o horário final indicado no Aviso deste Edital, 
sendo a inscrição comprovada por meio de Aviso de Recebimento (AR), emitido pelo 
CAU/SC, no ato da entrega do material. 
 
6.1.2. Serão considerados os documentos postados (via postal) aqueles entregues e 
formalmente recepcionados na agência de correios até o termo final do prazo fixado no 
Aviso deste Edital. 
 
6.1.3. O Envelope deve conter: 
A) Destinatário: 
CAU/SC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de SC 
CHAMADA PÚBLICA DE HONRA AO MÉRITO  – EDITAL Nº 3/2014 
Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business Center, CEP 88.015-
100 - Centro, Florianópolis/SC. 
 
B) Remetente: CHAMADA PÚBLICA DE HONRA AO MÉRITO  – EDITAL Nº 3/2014 
(Nome do Proponente e/ou Candidato) 
(Categoria) 
(Endereço do Proponente e/ou Candidato)  
 
6.2. Documentos apresentados fora das especificações e do prazo fixado neste Edital 
culminarão na desclassificação do candidato. 
 
6.3. O CAU/SC não se responsabilizará por extravios ou por atrasos ocorridos durante 
o processo de envio da documentação. 
 
7. Da Sessão Solene 
 
7.1. Os agraciados receberão a honraria solenemente, de acordo com o cerimonial 
previamente estabelecido, em festividade alusiva ao Dia do Profissional da Arquitetura 
e Urbanismo, preferencialmente no dia em 15 de dezembro. 
 
7.1.1. O agraciado deve comparecer a sessão solene, para o recebimento da 
honraria, sob pena, de sem justificativa prévia, de ter a conferida homenagem 
cancelada. 
 
8. Da Análise dos Candidatos Inscritos 
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8.1. Terá a competência de analisar, julgar e selecionar os homenageados a 
Comissão Temporária de Honrarias e Plenário do CAU/SC, nos termos do capítulo 
VI da Portaria Normativa nº 3/2014.  
 
8.2. Para avaliação e julgamento das propostas de indicação inscritas, serão 
adotados os seguintes parâmetros indicados no capítulo VII da Portaria 
Normativa nº 3/2014.  
 
9. Do Processo de Indicação e Seleção: 
 
9.1. A indicação e seleção compreende a análise dos seguintes itens: 
Proposta de indicação de candidato à Honraria; 
Curriculum vitae do candidato; 
 
9.2. O CAU/SC publicará no endereço http://www.causc.org.br/ até 1ª quinzena de 
outubro de 2014 o resultado final dos candidatos homenageados neste certame, com 
a convocação para assinatura dos diplomas e participação em sessão solene de 
Homenagem Honra ao Mérito em Arquitetura e Urbanismo. 
 
9.2.3. A alteração de quaisquer das informações apresentadas na proposta de indicação 
pelo proponente pode implicar a desqualificação do candidato a qualquer tempo, a 
critério do CAU/SC. 
 
10. Das Disposições Finais 
 
10.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância de todos os termos deste Edital. 
 
10.2. Das decisões da Comissão de Honrarias caberá recurso somente para ao 
Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, contados da divulgação do resultado. 
 
10.3. A seu exclusivo critério o CAU/SC poderá modificar datas de publicação das fases 
da seleção, o que poderá fazer sem aviso prévio. 
  
10.3.1. Fica estabelecido o endereço da Internet http://www.causc.org.br, para a 
divulgação de quaisquer informações públicas sobre o presente processo de seleção, 
sem prejuízo da utilização de outros veículos de comunicação, oficiais ou não, de que o 
CAU/SC venha a dispor. 
 
Florianópolis, 18 de junho de 2014. 

 
 
 
 

Sabrina Martins Fortunato 
Comissão de Licitação do CAU/SC  


