
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 002/2022 
 

 

PROSPECÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR  
A SEDE PRÓPRIA DO CAU/SC 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA – CAU/SC, 

autarquia federal, inscrita no CNPJ sob nº 14.895.272/0001-01, por intermédio da sua 

Comissão Temporária de Patrimônio (CTP-CAU/SC), instituída pela Deliberação Plenária 

CAU/SC Nº 598/2021, em atendimento ao disposto na Deliberação Plenária CAU/SC nº 

632/2021 e Deliberação CD-CAU/SC nº 007/2022,  torna público que lançará Edital de 

Chamamento Público para receber propostas de imóveis edificados, para eventual aquisição, 

para abrigar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC. 

 

ATENÇÃO: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência do 

CAU/SC: http://transparencia.causc.gov.br/ - aba “Chamadas Públicas” especificamente no 

campo destinado à publicação deste edital, aonde também serão disponibilizadas todas as 

informações referente ao presente edital.  

Para outras informações ou pedidos de esclarecimentos, preferencialmente pelo e-mail 

ctp@causc.gov.br ou pelo telefone: (48) 3225-9599, das 09h às 12h e das 14h às 17h. 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente Edital de Chamamento Público tem por objeto a “Prospecção para eventual 

aquisição de imóvel edificado para uso exclusivo com área total de, no mínimo, 1200,00m², 

admitindo-se uma tolerância de até 10% (dez por cento), no município de Florianópolis – SC, 

para abrigar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC” e 

que atendam às condições e especificações deste Edital e seus anexos. 

1.1. Constituem anexos do presente Edital:   

1.1.1. ANEXO I – Termo de Referência 

1.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta 

 

 

http://transparencia.causc.gov.br/
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2. DETALHAMENTO DO OBJETO  

2.1. O detalhamento das características necessárias ao imóvel, assim como os requisitos 

e critérios para seleção constam no Anexo II – Termo de Referência, devendo ser 

integralmente observado juntamente com este instrumento convocatório. 

 

3. DA FORMA, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DA PROPOSTA 

3.1. As propostas serão recebidas até às 17horas (horário de Brasília) do dia 14 de março 

de 2022, no formato digital, por meio do e-mail ctp@causc.gov.br  

3.2. As propostas deverão atender ao Modelo de Proposta (anexo I) e ao previsto no Termo 

de Referência (anexo II). 

3.3. Até a data e horário limites os interessados poderão pedir a desconsideração da proposta 

enviada ou alterá-la. 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. O presente Edital não implica em obrigatoriedade de aquisição do imóvel ou de 

aceite de quaisquer das propostas apresentadas em qualquer uma das fases deste 

processo, nem tampouco daquela de menor valor estimativo, ainda que atenda 

integralmente os requisitos estabelecidos. 

4.2. A eventual concretização da compra de imóvel, pelo CAU/SC, será precedida pela 

instauração de procedimento licitatório próprio ou pela realização de procedimento de 

dispensa/inexigibilidade de licitação, nos termos da legislação vigente. 

4.3. O CAU/SC não pagará quaisquer despesas de intermediação ou corretagem em 

decorrência do presente Edital. 

4.3. O CAU/SC reserva-se o direito de vistoriar os imóveis ofertados, que deverão estar à 

disposição para visitas, avaliações e perícias. 

 

Florianópolis/SC, 09 de fevereiro de 2022. 

 

 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden 
Presidente do CAU/SC 
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