
 

 

 
Ata da Reunião da Comissão Especial de 
Seleção dos Projetos do Edital de Chamada 
Pública nº 001/2022. 
 
 
 

Ao décimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 09:00 (nove horas), na 1 
sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina e via plataforma TEAMS, 2 
reuniram-se os membros da Comissão de Seleção dos Projetos do Edital de Chamada 3 
Pública nº 001/2022, o Arquiteto e Urbanista José Alberto Gebara (conselheiro), o Arquiteto 4 
e Urbanista Newton Marçal Santos (conselheiro) e a Arquiteta e Urbanista e empregada 5 
efetiva do CAU/SC Marina Lemos Lamerias, nomeados por meio da Portaria Ordinatória nº 6 
018 de 14 de abril de 2022, abaixo assinados, a fim de analisar e julgar as propostas 7 
apresentadas pelas entidades, exclusivamente sobre os aspectos definidos no edital de 8 
chamada pública nº 001/2022, e assessorados pelo Secretário dos Órgãos Colegiados 9 
Jaime Teixeira Chaves e  pelo Analista Administrativo e Financeiro Olavo Coelho Arantes. 10 
Após verificação e constatação da existência de quórum, foi feita a abertura da reunião e a 11 
leitura dos principais pontos do edital de forma a dirimir eventuais dúvidas da ordem do dia. 12 
Informou-se que foram submetidas 02 (duas ) propostas de projetos, uma sendo  da 13 
Associação Catarinense dos Escritórios de Arquitetura, projeto “Livro Grandes Nomes da 14 
Arquitetura Catarinense – Arquitetura Moderna” e o outro do Observatório do Patrimônio 15 
Histórico e Cultural com o projeto “Arquitetura Moderna em Joinville”. Ato contínuo foi 16 
realizada a leitura dos projetos e cada membro da comissão julgadora realizou a análise 17 
criteriosa de cada proposta. Destacou-se que a análise foi realizada em relação ao mérito 18 
das propostas, não adentrando nos subitens ou impedimentos legais previstos no edital, 19 
etapa que será avaliada posteriormente, na avaliação dos planos de trabalho e documentos 20 
de habilitação técnica da entidade classificada em 1º lugar. Ao final, foram debatidas as 21 
propostas entre os membros da comissão, sendo que estes atribuíram as notas de forma 22 
individual aos projetos apresentados de acordo com os critérios definidos no edital, sendo 23 
que posteriormente foi apurada a média aritimédica para compor a nota final, o que resultou 24 
no quadro abaixo de notas e de classificação abaixo, sendo que não houve nenhuma 25 
proposta desclassificada. 26 
 
Quadro de projetos classificados (nota igual ou acima de 6,0, conforme item 13.5 do Edital): 
 

 
ENTIDADES  

CNPJ 
NOME DO PROJETO NOTA 

1º 
Associação Catarinense dos 

Escritórios de Arquitetura 
CNPJ: 08.440.200/0001-77 

Livro Grandes Nomes da Arquitetura 
Catarinense - Arquitetura Moderna 

9,07 

2º 
Observatório do Patrimônio 

Histórico e Cultural 
CNPJ: 44.645.667/0001-17 

Arquitetura Moderna em Joinville 8,08 

 
Informou-se que será publicado o resultado desta ata, sendo que o prazo recursal acerca do 27 
resultado preliminar será de 20/04/2022 a 25/04/2022 e, transcorrido o prazo recursal e não 28 
tenha ocorrido alteração na classificação acima detalhada, a entidade classificada na 29 
primeira colocação será convocada pelo CAU/SC a apresentar o plano de trabalho e 30 
documentos de habilitação, conforme previsão do item 14.6 do edital.  Por fim, foi esclarecido 31 
que, caso haja alteração na classificação, após as etapas de recurso, de análise dos 32 
documentos de habilitação e dos planos de trabalho, poderão ser convocados os 33 
proponentes pela ordem de classificação. Nada mais havendo a tratar, as 10:30 (dez horas 34 
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e trinta minutos), declarou-se encerrada a reunião ordinária da Comissão Especial de 35 
Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 001/2022 do CAU/SC, sendo que 36 
esta ata foi redigita por mim, Olavo Coelho Arantes sendo aprovada pelos membros da 37 
Comissão abaixo descritos.  38 
 
Membros da Comissão Avaliadora: 
 
José Alberto Gebara  
 
Marina Lemos Lameiras 
 
Newton Marçal Santos 

 

Assessoria da reunião: 
 
Olavo Coelho Arantes 
Analista Administrativo e Financeiro 
 
Jaime Teixeiras Chaves 
Secretário dos Orgãos Colegiados 
 
 
Considerando a realização da reunião no formato híbrido, atesto a veracidade das 
informações prestadas. Publique-se. 
 
 
 
 

Olavo Coelho Arantes 
Analista Administrativo e Financeiro 
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