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CREDENCIAMENTO DE PROJETOS PARA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 2014 
Cidades Democráticas e Metropolitanas 

 
CHAMADA PÚBLICA  

AVISO DE EDITAL Nº 4/2014 
 
DO OBJETO: 
Este Edital de Chamada Pública visa o credenciamento de projetos a serem 
selecionados para exposição temporária, denominada “Cidades Democráticas e 
Metropolitanas”, promovida pelo CAU/SC. 
 
MODALIDADE DE SELEÇÃO: CHAMADA PÚBLICA. 
 
DAS INSCRIÇÕES: encontram-se abertas, no período de 26 de setembro de 2014 e se 
encerrará no dia 15 de outubro de 2014. 
 
LOCAL: O local do recebimento das inscrições 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. 
 
 
DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 
ANEXO I – Formulário  
 
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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CREDENCIAMENTO DE PROJETOS PARA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA - 2014 

Cidades Democráticas e Metropolitanas 
 

CHAMADA PÚBLICA  
AVISO DE EDITAL Nº 4/2014 

 
 
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, 
encontram-se abertas as inscrições para o credenciamento de projetos a serem 
selecionados para exposição temporária, denominada “Cidades Democráticas e 
Metropolitanas”, promovida pelo CAU/SC, em conformidade com os termos do 
presente Edital. 
 
1. Da Apresentação 
 
1.1. A modalidade de credenciamento é um processo de cadastro realizado por 
meio de Edital Público, com data de início e encerramento de recepção de inscrições 
nos prazos indicados no Aviso deste Edital. 
 
2. Do Objeto 
 
2.1. Credenciamento de projetos a serem selecionados para exposição 
temporária, denominada “Cidades Democráticas e Metropolitanas”, promovida 
pelo CAU/SC, conforme as disposições e especificações contidas no presente Edital nº 
4/2014. 
 
3. Dos Participantes e Das Inscrições  
 
3.1. Poderão inscrever-se nesta chamada arquitetos e urbanistas e graduandos 
em arquitetura e urbanismo, brasileiros ou estrangeiros, que apresentem os 
seguintes documentos: 
 
a) Proposta de exposição, sucinta e objetiva, em 2 (duas) pranchas no formato A3 e 

texto explicativo em duas laudas, no máximo, devidamente assinadas pelo autor; 
 
a.1) As pranchas deverão ser finalizadas em arquivo vetorial (Corel Draw ou 
Adobe Ilustrator) e apresentadas também em arquivos eletrônicos em cd-rom 
ou dvd ou pen- drive. 
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b) Currículo, atualizado e resumido, do autor do projeto. Poderão ser anexados 
textos críticos ou materiais de divulgação impressos. 

 

c) Ficha de Inscrição e Declaração, devidamente preenchidas, conforme anexo I e 
II do Edital. 

 

3.2. As inscrições são gratuitas e serão feitas mediante o envio de envelope 
lacrado (ou outra embalagem apropriada) com o nome do proponente, contendo 
documentos listados acima, para o seguinte Endereço: Avenida Prefeito Osmar Cunha, 
nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business Center, CEP 88.015-100 - Centro, 
Florianópolis/SC. 
 
3.3. Somente serão aceitas reproduções dos projetos para efeito de inscrição. 

 

3.4. Não poderão se inscrever neste credenciamento: 
 

a)  Arquiteto e urbanista que não tenha registro e não estiver em dia com as 
obrigações no CAU da jurisdição do autor do projeto; 

b)  Membros, empregados, do CAU/BR e CAUs/UF, Presidente, Vice-Presidentes, 
Diretores, Conselheiros do CAU/SC, bem como seus cônjuges e parentes até 
segundo grau da Comissão Julgadora. 

c)  Graduando em arquitetura e urbanismo não matriculado em instituição de 
ensino devidamente reconhecida pelo MEC. 

 
4. Das Categorias  
 
4.1. As inscrições dos projetos serão feitas em 4 (quatro) categorias: 
 

a) Mobilidade Urbana 
b) Espaços Públicos;  
c) Desenho Urbano; 
d) Borda D’ Agua. 

 
4.1.1. Na ficha de inscrição deverá ser indicada a categoria.  
 
4.1.2. Não serão concedidos prêmios, ajudas de custo, ou qualquer outra forma 
de remuneração pelo uso dos Projetos.  
 

 
5. Da Inscrição dos Candidatos e Envio dos Trabalhos 
 
5.1. O ato de inscrição compreende o preenchimento integral do Anexo I e II - 
Formulário de Credenciamento e Declaração disponível e entrega na sede do CAU/SC. 
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5.2. As despesas relativas à confecção de painéis e outros materiais necessários para 
expor os trabalhos selecionados nos locais ou espaços destinados a exposição correrão 
por conta do CAU/SC. 
 
Envelope deve conter: 
A) Destinatário: 
CAU/SC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de SC 
CREDENCIAMENTO DE PROJETOS PARA EXPOSIÇÃO– EDITAL Nº 4/2014 
Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business Center, CEP 88.015-
100 - Centro, Florianópolis/SC. 
 
B) Remetente  
(Nome do Autor do Projeto) 
(Endereço do Autor do Projeto)  
 
5.3. Documentos apresentados fora das especificações e do prazo fixado neste Edital 
culminarão na desclassificação do candidato. 
 
5.4. O CAU/SC não se responsabilizará por extravios ou por atrasos ocorridos 
durante o processo de envio da documentação. 
 
6. Da Exposição Temporária - Cidades Democráticas e Metropolitanas 
 
6.1. Estima-se a realização da exposição em novembro de 2014 na cidade de 
Florianópolis/SC. 
 
6.2. O CAU/SC publicará no endereço http://www.causc.org.br/ até 2ª quinzena de 
outubro de 2014, a lista de trabalhos selecionados para exibição e exposição, bem 
como datas, períodos, horários, espaço de exposições (layout), forma de apresentação. 

 

7. Das Disposições Finais 
 
7.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância de todos os termos deste 
Edital. 
 
7.2. Caberá a Comissão Julgadora, a seleção dos trabalhos adequados física e 
conceitualmente ao espaço expositivo ou as finalidades do evento. 

 

7.3. Serão utilizados como critérios para a seleção: a excelência formal da proposta, 
sua profundidade conceitual, a contemporaneidade do discurso visual e a coerência da  
proposta.  
 
7.4. O CAU/SC não aceitará recursos após a divulgação dos resultados, entendendo 
que a comissão de seleção é autônoma e soberana nas suas decisões. 
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7.5. A seu exclusivo critério o CAU/SC poderá modificar datas de publicação das 
fases da seleção, o que poderá fazer sem aviso prévio. 
 

7.6. Fica estabelecido o endereço da Internet http://www.causc.org.br, para a 
divulgação de quaisquer informações públicas sobre o presente processo de 
credenciamento, sem prejuízo da utilização de outros veículos de comunicação, oficiais 
ou não, de que o CAU/SC venha a dispor. 

 

7.7. As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras advindas de utilização de  
direitos autorais e/ou patrimoniais anteriores, contemporâneas ou posteriores à  
apresentação da proposta cabem exclusivamente ao proponente selecionado. 
 
 
 
Florianópolis, 02 de setembro de 2014. 

 
 
 
 
 

Sabrina Martins Fortunato 
Comissão de Licitação do CAU/SC  



 

6/7 

 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Inscrições: 23 de setembro de 2014 até 15 de outubro de 2014. 
 
(seleção por avaliação dos projetos) 
 
Preencher, imprimir e enviar pelo correio para Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 
6° Andar, Edifício Royal Business Center, CEP 88.015-100 - Centro, Florianópolis/SC, 
junto com o material especializado (Prancha A3, texto, cd-rom ou pen-drive, currículo e 
declaração).  
 
CATEGORIA:  
 
NOME COMPLETO:  
 
ENDEREÇO:  
 
CIDADE: CEP:  
 
ESTADO: PAÍS:  
 
TELEFONE: CELULAR:  
 
 
E-MAIL:  
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ANEXO II 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
Eu, __________________________________________________ (proponente), portador da Cédula 
de Identidade RG nº. ___________________________ e inscrito no CPF nº.______________________ 
proponente do projeto declaro que:  
 
- estou ciente de que o meu credenciamento e para possível seleção; 
 
- conheço e aceito, incondicionalmente, as regras do Edital n. 04/2014, bem como me 
responsabilizo por todas as informações contidas no projeto, caso venha a ser 
selecionado para exibição e exposição.  
 
 - que o projeto não é fruto de cópia, plágio ou roubo, a responsabilidade da autoria é 
inteiramente do proponente. 
 
- preencho todos os requisitos de participação do Edital n. 04/2014.  
 

 
 
 
 
 

_________________________________________  
(assinatura do proponente) 


