
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO CATHIS-CAU/SC 

ASSUNTO 
Aprovação do Material Gráfico e conteúdo do Guia de ATHIS e 
liberação de pagamento da última parcela do contrato 02/2019 

  

DELIBERAÇÃO Nº 13/2020 – CATHIS-CAU/SC 

 
A COMISSÃO ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE 
SOCIAL – CATHIS-CAU/SC, reunida ordinariamente no dia 21 de maio de 2020, com  
participação virtual (à distância) dos conselheiros, nos termos da autorização estabelecida 
no item 2 da  Deliberação Plenária Ad Referendum nº 01, de 15 de março de 2020, c/c com 
a Deliberação Plenária Ad Referendum nº 02, de 18 de março de 2020 e com §3º do artigo 
107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 
do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando os objetivos do Plano Estratégico de Implementação em ATHIS – PEI-ATHIS; 
 
Considerando o Contrato Nº 02/2019, resultado da Tomada de Preços nº 01/2018, que 
realizou a Contratação de consultoria para elaboração de conteúdo, metodologia e 
realização de curso de capacitação em assistência técnica para habitação de interesse 
social (ATHIS); 
 
Considerando a necessidade de acompanhamento dos trabalhos da Consultoria por parte 
da CATHIS-CAU/SC; 
 
Considerando que a maior parte do contrato foi cumprida de forma adequada e que os itens 
5.1 ‘a’, ‘b’, ‘d’ e ‘e’ do contrato já foram devidamente quitados por parte do CAU/SC; 
 
Considerando que o item 5.1 ‘c’ do contrato, correspondente ao item 4.3 do Plano de trabalho 
aprovado, referente ao material didático a ser disponibilizado em versão impressa aos 
participantes do curso de capacitação não foi concluído previamente à realização das 
oficinas; 
 
Considerando que no decorrer do processo, justamente na etapa 4.3 – Material didático, o 
responsável técnico da Contratada, Demetre Anastassakis, veio a falecer no final de julho 
de 2019; 
 
Considerando o ofício (anexo 1) enviado pela contratada, em 30/07/2019 relatando a 
dificuldade de conclusão da etapa 4.3 do contrato por conta do impacto do falecimento de 
um dos membros da equipe e a manifestação de que estariam de acordo com a manutenção 
dos prazos de realização dos cursos de capacitação, que foram realizados nos meses de 
agosto e setembro de 2019; 
 
Considerando que apesar de terem sido realizados os cursos, objeto principal do contrato, 
a diagramação e impressão do material gráfico previsto não havia sido concluída, foi 
assinado o 1º Termo aditivo ao contrato nº 02/2019 (anexo 2), com previsão de validade até 
07/12/2019; 
 
Considerando as sucessivas revisões realizadas pela comissão ao longo de 2019 e início de 
2020 (e-mails anexados – anexo 3 e 4) e que a CATHIS manifestou que estava de acordo 
com a impressão do material somente em 06/03/2020; 
 



 

 

Considerando a justificativa apresentada via e-mail pela contratada em 13/05/2020 
informando que encontrou dificuldades em realizar a impressão do material por conta da 
crise referente ao Coronavírus (e-mail anexo – anexo 5); 
Considerando o envio dos materiais finais em formato PDF e o documento aberto para 
edição, conforme solicitado, bem como a previsão de envio do material impresso em 
20/05/2020; 
 
DELIBERA POR:  
 
1. Aprovar a diagramação do material gráfico referente ao conteúdo didático da Capacitação 

em ATHIS, item 4.3 do Contrato, enviado no formato PDF em 13/05/2020; 
2. Aprovar o pagamento da parcela referente a esta fase do contrato 02/2019, mediante 

conformação da entrega dos 100 exemplares impressos; 
3. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
Com 03 votos favoráveis dos conselheiros Cláudia Elisa Poletto, Christiane Müller e Daniel 
Rodrigues da Silva.  
 

Florianópolis, 21 de maio de 2020. 
 

 
* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 
28/2020 do CAU/SC:  
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 
 



 

 

5 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CATHIS - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Claudia Elisa Poletto (Coordenadora) x    

Christiane Muller x    

Daniel Rodrigues da Silva x    

 

Histórico da votação 

Reunião do Conselho Diretor: 5ª Reunião Ordinária de 2020 

Data: 21/05/2020 

Matéria em votação: Aprovação do Material Gráfico e conteúdo do Guia de ATHIS e 
liberação de pagamento da última parcela do contrato 02/2019 

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Fernando Volkmer Presidente da Reunião: Claudia Elisa 
Poletto 

 

 
 
 



 

 
 

Instituto Educacional para Conscientização e 
Realização de Políticas Públicas – ICPP 

CNPJ: 08.600.544\0001-04  

 

 
 

 SEDE ADMINISTRATIVA 
Rua Cabedelo nº 89 – Bairro: São Gabriel - CEP: 31980-500 - Belo Horizonte - Minas Gerais 

TELEFONE: ( 31 ) 97179-78.52 
E-mail: icpp.instituto@gmail.com 

                                                                                  

Ao  

CAU-SC - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina  

Av. Pref. Osmar Cunha, 260, 6º andar - Centro | Florianópolis/SC  

www.causc.gov. BR 

A/C Comissão de Licitações  

 

Ref.: CONTRATO Nº 02/2019- contratação de consultoria para elaboração 

de conteúdo, metodologia e realização de curso de capacitação em 

assistência técnica para habitação de interesse social (ATHIS) – MATERIAL 

DIDÁTICO- Comunicação de Falecimento. 

Prezados Senhores,  

 

 

Com   imenso pesar, comunicamos o falecimento do Coordenador de nossa equipe, 

o Arquiteto Urbanista Demetre Anastassakis. Por conta desta irreparável perda, 

solicitamos acatamento de modificação de equipe técnica, assumindo o papel de 

coordenação do Contrato, a Arquiteta Urbanista, Cláudia Pires. Em virtude dos 

preparativos do velório do nosso estimado colaborador, solicitamos novamente a 

prorrogação de prazo de envio do material didático final para o dia 6 de agosto de 

2019.  Pedimos imensas desculpas mas acreditamos que a Comissão se 

sensibilizará para os motivos de força maior que nos levam a pedir uma segunda 

prorrogação. Acreditamos que o retorno da Comissão de Assistência Técnica, com 

correções até o dia 10/08/2019, não prejudicará os calendários já acordados. 

 

Solicitamos, outrossim, deliberação das datas de entrega do Material incluso no 

projeto gráfico e data para aprovação final, tendo em vista a realização dos cursos 

em agosto e setembro de 2019.   

 

No aguardo de retorno, subscrevemo-nos, 

 

Belo Horizonte, 30 de julho de 2019. 

 
 
 
 
 

GLADSTONE OTONI DOS ANJOS  
Instituto Educacional para Conscientização e 
Realização de Políticas Públicas – ICPP 
CNPJ: 08.600.544\0001-04 
 



 

 
 

Instituto Educacional para Conscientização e 
Realização de Políticas Públicas – ICPP 

CNPJ: 08.600.544\0001-04  

 

 
 

 SEDE ADMINISTRATIVA 
Rua Cabedelo nº 89 – Bairro: São Gabriel - CEP: 31980-500 - Belo Horizonte - Minas Gerais 

TELEFONE: ( 31 ) 97179-78.52 
E-mail: icpp.instituto@gmail.com 

                                                                                  

 

Demetre Basile Anastassakis 
ICPP - Coordenador  
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Re: Material Digital ATHIS - Item -4.5 Informe sobre entrega

claudia pires <athissccurso2019@gmail.com>
Sáb, 07/12/2019 17:47
Para:  Licitacao - CAU/SC <licitacao@causc.org.br>
Cc:  Gladstone Otoni <gladstoneotonianjos@gmail.com>; icpp.instituto@gmail.com <icpp.instituto@gmail.com>;
Assessoria Especial - CAU/SC <assessoria.especial@causc.org.br>; Alcenira Vanderlinde - Gerente Geral - CAU/SC
<gergeral@causc.gov.br>; Geraf - CAUSC <geraf@causc.gov.br>

1 anexos (7 KB)
image001.jpg;

Boa tarde, para dar prosseguimento a entrega dos produtos, informamos que temos condição de
entregar o material 4.5 - Material Digital ATHIS - parte final do contrato ainda neste ano, bastando
finalizarmos a checagem de seu conteúdo.
Segue link com a
revisão: https://drive.google.com/file/d/1zDrspfCxNksmI8jFFFRu909EVZoxSOF_/view?usp=sharing
Atenciosamente, 

Em sex, 6 de dez de 2019 5:01 PM, Licitacao - CAU/SC <licitacao@causc.org.br> escreveu:

Prezadas/os, boa tarde.

 

Para uma resposta sobre a prorrogação contratual, precisamos de uma definição do prazo de
entrega final, por motivos que explicito abaixo.

 

Apenas para fins de compreensão, informo que para o CAU/SC realizar um aditivo de contrato
precisamos executar uma série de procedimentos, como: 1) solicitação formal da contratada; 2)
justificativa do fiscal do contrato; 3) autorização da presidência; 4) minuta de aditivo e
fundamentação legal pelo setor de licitações, 5) parecer jurídico; 6) envio do aditivo para
assinatura da empresa; 7) aguardar via por correio para assinatura da presidente do CAU/SC; e
8) publicação no Diário Oficial da União (condição de validade do aditivo).

Todos esses procedimentos demandam um tempo e um custo para o conselho, o que muito
provavelmente tornaria a assinatura do aditivo realizada apenas em 2020.

 

Por isso, antes de iniciarmos novamente um procedimento para assinatura de aditivo, é
necessário saber qual o prazo máximo estipulado para o término da execução dos serviços, ou
seja, a entrega final do objeto, para que não seja feito todo o procedimento e, ao final, quando
formos colher as assinaturas no aditivo, o objeto já tiver sido entregue a tempo.

 

Se a entrega ocorrer ainda este ano (na próxima semana ou, no máximo, na outra) trataremos
como um atraso de etapa (entrega final), registrando a ocorrência, aceitando o objeto (se
entregue em conformidade) e realizando o pagamento no prazo previsto no contrato (ainda que já
exaurido). Caso a empresa não consiga se comprometer com a entrega ainda este ano, peço que

https://drive.google.com/file/d/1zDrspfCxNksmI8jFFFRu909EVZoxSOF_/view?usp=sharing
mailto:licitacao@causc.org.br
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enviem uma solicitação de prorrogação formal, informando prazo final de entrega, para
assinarmos novo termo aditivo.

 

Atenciosamente,

 

cid:image003.jpg@01D159F1.595247
D0

Letícia Hasckel Gewehr  |  Coordenadora de Compras,
Contratos e Licitações

Fone: (48) 3225-9599

licitacao@causc.gov.br

 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Av. Pref. Osmar Cunha, 260, 6º andar

Centro  |  Florianópolis/SC - CEP 88015-100

www.causc.gov.br

 

 

De: Assessoria Especial - CAU/SC 
Enviada em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 16:54
Para: Alcenira Vanderlinde - Gerente Geral - CAU/SC <gergeral@causc.gov.br>; Geraf - CAUSC
<geraf@causc.gov.br>; Licitacao - CAU/SC <licitacao@causc.org.br>
Assunto: ENC: Material Digital ATHIS - Item -4.5 Informe sobre entrega

 

Mais uma mensagem do ICPP.  Solicito auxílio pare proceder com a resposta da forma mais adequada.

 

A�.

Antonio Couto Nunes

 

De: claudia pires <athissccurso2019@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 16:06
Para: Antônio Couto Nunes <coutonunes@arteurbana.arq.br>; Assessoria Especial - CAU/SC
<assessoria.especial@causc.org.br>
Cc: icpp.ins�tuto@gmail.com <icpp.ins�tuto@gmail.com>
Assunto: Material Digital ATHIS - Item -4.5 Informe sobre entrega

mailto:licitacao@causc.gov.br
http://www.causc.gov.br/
mailto:gergeral@causc.gov.br
mailto:geraf@causc.gov.br
mailto:licitacao@causc.org.br
mailto:athissccurso2019@gmail.com
mailto:coutonunes@arteurbana.arq.br
mailto:assessoria.especial@causc.org.br
mailto:icpp.instituto@gmail.com
mailto:icpp.instituto@gmail.com
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Prezado Antônio,

 

Boa tarde.

Informamos que o material mídia digital, já entregue ao CAUSC em sua primeira versão dia
25/11 se encontra em fase final de revisão e que seu complemento, a partir do pedido da
Comissão, passou por revisões e inserções que protelaram sua entrega final.

Desta forma, gostariamos de informar que ele será entregue em versão preliminar na data de
hoje e precisamos da sua validação urgente para entrega no dia 07.12.2019.

Sua entrega estará acompanhada da nota fiscal referente a esta etapa do projeto,. com valor
final de R$ 24.140,00.

Atenciosamente, 
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RE: Material didático Curso ATHIS

Assessoria Especial - CAU/SC <assessoria.especial@causc.org.br>
Qui, 19/12/2019 11:51
Para:  claudia pires <planosurbanos@gmail.com>
Cc:  athissccurso2019@gmail.com <athissccurso2019@gmail.com>; marceleao@gmail.com <marceleao@gmail.com>; Jeronimo Rubim
<jeronimorubinho@gmail.com> <jeronimorubinho@gmail.com>; Alcenira Vanderlinde - Gerente Geral - CAU/SC <gergeral@causc.gov.br>;
Presidente - CAU/SC <presidente@causc.gov.br>; cep_arq@hotmail.com <cep_arq@hotmail.com>; Estagiario Comunicacao - CAU/SC
<estagiario.comunicacao@causc.gov.br>; Licitacao - CAU/SC <licitacao@causc.org.br>

Claudia, 

Fiquei com uma dúvida, no material enviado estou encontrando incompa�bilidades em relação à úl�ma versão.
Vocês estão u�lizando o arquivo enviado no dia 12/12/2019?

Olhei rapidamente, só pra ter noção, sobre Brás de Pina, o texto diagramado não considera o que foi enviado no dia
12/12/19.

No glossário , COHAB tem que corrigir o texto para: Companhia de Habitação  (estaduais) (está como cooperativa)

O arquivo diagramado tem 158 páginas, o arquivo enviado no dia 12/12 tem 137. Peço que possa verificar se estão
com o arquivo correto.

Atenciosamente,
 

Antonio Couto Nunes  |  Assessor Especial da Presidência
Arquiteto e Urbanista | CAU-A55281-0
Fone: (48) 3225-9599 / (48) 98817-1588
assessoria.especial@causc.gov.br
 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
Av. Pref. Osmar Cunha, 260, 6º andar
Centro  |  Florianópolis/SC - CEP 88015-100
www.causc.gov.br 

mailto:assessoria.especial@causc.gov.br
http://www.causc.gov.br/
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De: claudia pires <planosurbanos@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 27 de novembro de 2019 07:57
Para: Assessoria Especial - CAU/SC <assessoria.especial@causc.org.br>
Cc: athissccurso2019@gmail.com <athissccurso2019@gmail.com>; marceleao@gmail.com <marceleao@gmail.com>; Jeronimo
Rubim <jeronimorubinho@gmail.com> <jeronimorubinho@gmail.com>; Alcenira Vanderlinde - Gerente Geral - CAU/SC
<gergeral@causc.gov.br>; Presidente - CAU/SC <presidente@causc.gov.br>; cep_arq@hotmail.com <cep_arq@hotmail.com>;
Estagiario Comunicacao - CAU/SC <estagiario.comunicacao@causc.gov.br>; Licitacao - CAU/SC <licitacao@causc.org.br>
Assunto: Re: Material didá�co Curso ATHIS
 
Acuso recebimento.
Vamos trabalhar com esta versão a  partir de hoje. 
Obrigada
Cláudia Pires
Arquiteta e urbanista 
(Incorporações, treinamento, participações, projetos com impacto social)
Planos Urbanos Arquitetura e Urbanismo Ltda.
ICPP - Assessoria Técnica 
Autografics Arquitetura e Planejamento Ltda.
Telefones: 31-99917-6542 (whatsapp) / 31-98957-8656
email: planosurbanos@gmail.com

 
 

 
 

Em qua., 27 de nov. de 2019 às 00:38, Assessoria Especial - CAU/SC <assessoria.especial@causc.org.br> escreveu:
Prezada Claudia e demais membros da equipe do ICPP,

Encaminho o link com a revisão do documento que nos foi repassado na úl�ma semana. Estou desde domingo
revisando, antes dessa data não foi possível pois era semana de comissões no CAU. Enfim, acredito que a maior
parte dos apontamentos foram sanados. Poucos restaram no arquivo, inclusive alguns que não foram solucionados
na úl�ma revisão, apenas man�vemos.

Segue o link para
download: h�ps://www.dropbox.com/s/zcuj0a4ngh2oqki/GUIA%20DA%20ASSIST%C3%8ANCIA%20T%C3%89CNIC
A%20-%20Revis%C3%A3o%20CAU_26-11-2019.docx?dl=0

GUIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Revisão CAU_26-11-
2019.docx
Shared with Dropbox

www.dropbox.com

Entendemos que as observações que restaram no arquivo são pequenas e de fácil resolução. Caso fique alguma
dúvida, nos informe para que possam sanar na hora que surgir a questão. Assim poderemos agilizar a busca das
soluções e mantermos os prazos previstos.

Favor confirmar recebimento do material.

Atenciosamente,
 

Antonio Couto Nunes  |  Assessor Especial da Presidência
Arquiteto e Urbanista | CAU-A55281-0
Fone: (48) 3225-9599 / (48) 98817-1588

mailto:planosurbanos@gmail.com
mailto:assessoria.especial@causc.org.br
https://www.dropbox.com/s/zcuj0a4ngh2oqki/GUIA%20DA%20ASSIST%C3%8ANCIA%20T%C3%89CNICA%20-%20Revis%C3%A3o%20CAU_26-11-2019.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zcuj0a4ngh2oqki/GUIA%20DA%20ASSIST%C3%8ANCIA%20T%C3%89CNICA%20-%20Revis%C3%A3o%20CAU_26-11-2019.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zcuj0a4ngh2oqki/GUIA%20DA%20ASSIST%C3%8ANCIA%20T%C3%89CNICA%20-%20Revis%C3%A3o%20CAU_26-11-2019.docx?dl=0
http://www.dropbox.com/
mailto:assessoria.especial@causc.gov.br
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assessoria.especial@causc.gov.br
 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
Av. Pref. Osmar Cunha, 260, 6º andar
Centro  |  Florianópolis/SC - CEP 88015-100
www.causc.gov.br 

 

mailto:assessoria.especial@causc.gov.br
http://www.causc.gov.br/


03/06/2020 Email – Assessoria Especial - CAU/SC – Outlook

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkADk5NDQyOTVmLTM0M2MtNGU1MC1hNjMyLTkyNWIzMTQ1Yjk4ZAAQAPLFZXg8pANGrL2ShS… 1/7

Re: Tratativas para conclusão do Contrato 02/2019 - Capacitação em Athis

claudia pires <athissccurso2019@gmail.com>
Qui, 28/05/2020 21:38
Para:  Assessoria Especial - CAU/SC <assessoria.especial@causc.org.br>
Cc:  Claudia Pires <ctpires@gmail.com>; planosurbanos@gmail.com <planosurbanos@gmail.com>; cep_arq@hotmail.com
<cep_arq@hotmail.com>; Presidente - CAU/SC <presidente@causc.gov.br>; Alcenira Vanderlinde - Gerente Geral - CAU/SC
<gergeral@causc.gov.br>; Juridico - CAU/SC <juridico@causc.org.br>; Licitacao - CAU/SC <licitacao@causc.org.br>;
Estagiario Comunicacao - CAU/SC <estagiario.comunicacao@causc.gov.br>; Fernando Volkmer
<fernando.volkmer@causc.gov.br>

Ao CAUSC,
Informamos sobre o envio dos arquivos digitais relacionados ao Contrato.
Informamos que as apostilas impressas estão a caminho.
Gostariamos de informações sobre como está o processo de liberação de pagamento da
ultima parcela.
No aguardo, atenciosamente,

Em seg., 18 de mai. de 2020 às 12:49, Assessoria Especial - CAU/SC
<assessoria.especial@causc.org.br> escreveu:

Bom dia Claudia,

Agradecemos o retorno.

Quanto à jus�fica�va, acredito que tenha sido dada, caso nosso jurídico solicite mais informações
à respeito para jus�ficar os atrasos, deixo à critério deles.

Quanto à data de envio, solicito que nos enviem o código de rastreamento assim que enviarem a
prova.

Quanto ao arquivo editável da car�lha, confirmamos o recebimento. Com posse da cópia teste
poderemos já alterar o que for necessário no material editável.

Atenciosamente,
 

Antonio Couto Nunes  |  Assessor Especial da Presidência
Arquiteto e Urbanista | CAU-A55281-0
Fone: (48) 3225-9599 / (48) 98817-1588
assessoria.especial@causc.gov.br
 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
Av. Pref. Osmar Cunha, 260, 6º andar
Centro  |  Florianópolis/SC - CEP 88015-100
www.causc.gov.br 

De: claudia pires <athissccurso2019@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 13 de maio de 2020 17:24

mailto:assessoria.especial@causc.org.br
mailto:assessoria.especial@causc.gov.br
http://www.causc.gov.br/
mailto:athissccurso2019@gmail.com
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Para: Assessoria Especial - CAU/SC <assessoria.especial@causc.org.br>
Cc: Claudia Pires <ctpires@gmail.com>; planosurbanos@gmail.com <planosurbanos@gmail.com>;
cep_arq@hotmail.com <cep_arq@hotmail.com>; Presidente - CAU/SC <presidente@causc.gov.br>;
Alcenira Vanderlinde - Gerente Geral - CAU/SC <gergeral@causc.gov.br>; Juridico - CAU/SC
<juridico@causc.org.br>; Licitacao - CAU/SC <licitacao@causc.org.br>; Estagiario Comunicacao - CAU/SC
<estagiario.comunicacao@causc.gov.br>; Fernando Volkmer <fernando.volkmer@causc.gov.br>
Assunto: Re: Trata�vas para conclusão do Contrato 02/2019 - Capacitação em Athis
 

À Assessoria Especial CAU/SC.
A/C Antônio Couto.

Boa tarde, acuso o recebimento de seu email. 

Em nome da entidade, informo que, mesmo depois de revisto e aprovado como excutado.
A ultima revisão foi objeto de envio dia 19 de março de 2020 12:47 e neste meio tempo, todos
os contratempos existentes na impressão, relacionados ao COVID -19, nos acometeram.
Pedimos desculpas. Enviamos em anexo, os arquivos, inclusive os últimos da grafica, onde
consta a sangria.
Informamos que a impressão ficará pronta no dia 19/05 e que pretendemos remeter seu
conteúdo no dia 20/05.
Espero que com esta responsta consigamos finalmente entregar o produto e ao mesmo
tempo concluir o contrato.
Por gentileza, peço que nos informe caso haja alguma pendência posterior qu deva ser
solucionada.
Encaminho versão Color, versão planificada, arquivos abertos para posteriores modificações
conforme desejo da Comissão e do CAUSC.
Pedimos desculpas pelos percalços, alheios à nossa vontade.
Espero que apreciem o conteúdo.

Segue o link: 

https://drive.google.com/open?id=1bOoQZsjuoLblNYOudSIDOHBW2AZN4RSa

Atenciosamente,

Cláudia Pires 

Em qua., 6 de mai. de 2020 às 16:38, Assessoria Especial - CAU/SC
<assessoria.especial@causc.org.br> escreveu:

Prezada Claudia,

Em respeito à todo trabalho desenvolvido e à relação construída neste processo, entro em
contato através deste e-mail para chegarmos a um entendimento em relação ao encerramento
definitivo do contrato 02/2019.

Foram inúmeras trocas de mensagens até chegarmos ao e-mail do dia 13/02/2020, no qual o
ICPP informa que a versão para impressão já estaria a ponto de imprimir uma cópia de prova:
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Neste e-mail ficou faltando anexo, o que foi informado logo em seguida, porém recebemos o
arquivo somente em 05/03:

______________________________________________________________________________
_________________________

Com o arquivo de 05/03, após realizarmos uma rápida revisão, identificamos que ainda
faltavam alguns itens que haviam sido solicitados, mas como já estava próximo de chegar ao
resultado esperado, solicitamos que o material fosse impresso, a versão de teste, para que
pudéssemos olhar com atenção aos detalhes. Solicitamos também que já nos enviassem o
arquivo aberto, para que ao identificar algum detalhe a ser corrigido, poderíamos fazer de forma
ágil. Além de podermos realizar a solicitação de ISBN:
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___________________________________________________________________________

Por fim, recebemos o último material do ICPP em 19/03. Na oportunidade, a consultoria alegou
ter enviado os seguintes arquivos:

No entanto, somente os links em azul estava acessíveis no e-mail, não nos permitindo a
utilização do material aberto para edição. Solicitamos posteriormente, que nos enviassem estes
arquivos.
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Porém, não tivemos retorno a este e-mail. Também não recebemos nenhuma cópia teste do
material didático para avaliação. Em contato via whats app, nos foi informado que ocorreu
atraso na impressão devido à Covid 19. Tendo passado mais de dois meses desde que o
CAU/SC autorizou a impressão da cópia teste, PRECISAMOS encaminhar com urgência a
conclusão deste contrato. Este material será utilizado como base para um projeto que o
CAU/SC está programando e este atraso está comprometendo o encaminhamento desta nova
ação.

Assim sendo, gostaríamos de solicitar:

1) Envio para a sede do CAU/SC, com a maior brevidade, de uma cópia teste impressa para
avaliarmos se o material está de acordo com a expecta�va da Comissão Especial de Assistência
Técnica do CAU/SC;
2) Envio por e-mail do(s) arquivo(s) editável(eis) do material didá�co, bem como as fontes u�lizadas
no arquivo para que possamos realizar as adequações necessárias de forma célere;
3) Jus�fica�va dos mo�vos da Contratada para os atrasos na úl�ma etapa, uma vez que o material já
estava autorizado a ser impresso antes mesmo de a pandemia pela Covid19 ter se aprofundado no
Brasil;

Após o envio dos arquivos e da cópia teste por parte da Contratada ao CAU/SC, faremos as
adequações necessária com brevidade e enviaremos a versão final para validação da
consultoria. Nesta oportunidade sugiro pactuarmos um novo prazo para que as 100 cópias
previstas no Termo de Referência sejam entregas no CAU/SC. 

Coloco em cópia os setores Jurídico e de Licitação, para que estejam cientes das tratativas e
nos orientem a fim de que possamos concluir este contrato sem maiores complicações.
Reforçamos que houve bastante flexibilidade do CAU/SC, sobretudo por conta da perda
inestimável pela qual passamos ao longo deste processo, no entanto, infelizmente não temos
mais margem para mais atrasos ou flexibilizações neste contrato.

Desde já, agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos
pertinentes.

Atenciosamente,
 

Antonio Couto Nunes  |  Assessor Especial da Presidência
Arquiteto e Urbanista | CAU-A55281-0
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Fone: (48) 3225-9599 / (48) 98817-1588
assessoria.especial@causc.gov.br
 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
Av. Pref. Osmar Cunha, 260, 6º andar
Centro  |  Florianópolis/SC - CEP 88015-100
www.causc.gov.br 

De: Assessoria Especial - CAU/SC <assessoria.especial@causc.org.br>
Enviado: quarta-feira, 15 de abril de 2020 16:58
Para: claudia pires <athissccurso2019@gmail.com>; cep_arq@hotmail.com <cep_arq@hotmail.com>;
Claudia Pires <ctpires@gmail.com>; planosurbanos@gmail.com <planosurbanos@gmail.com>; Estagiario
Comunicacao - CAU/SC <estagiario.comunicacao@causc.gov.br>
Assunto: RE: Revisão final - 2 tabelas e uma figura
 
Boa Tarde Claudia,

Ficou faltando o link com os materiais abertos, estamos vendo a questão do ISBN, aí já
queremos fazer alguns pequenas alterações no documento.

Conseguem nos passar o arquivo editável? 

Atenciosamente,
 

Antonio Couto Nunes  |  Assessor Especial da Presidência
Arquiteto e Urbanista | CAU-A55281-0
Fone: (48) 3225-9599 / (48) 98817-1588
assessoria.especial@causc.gov.br
 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina
Av. Pref. Osmar Cunha, 260, 6º andar
Centro  |  Florianópolis/SC - CEP 88015-100
www.causc.gov.br 

De: claudia pires <athissccurso2019@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 19 de março de 2020 12:47
Para: Antônio Couto Nunes <coutonunes@arteurbana.arq.br>; Assessoria Especial - CAU/SC
<assessoria.especial@causc.org.br>; Alcenira Vanderlinde - Gerente Geral - CAU/SC
<gergeral@causc.gov.br>; cep_arq@hotmail.com <cep_arq@hotmail.com>
Assunto: Fwd: Revisão final - 2 tabelas e uma figura
 

Ao CAU SC
Comissão de licitação,
Gerencia Geral
Comissão de ATHIS
Assessoria Especial
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Envio pasta com arquivos finais que foram encaminhados para impressão e suas fontes:
São eles: 
- arquivo aberto e links  - só instalar as fontes antes de abrir o documento
estes arquivos são de propriedade do CAUSC e podem ser alterados para colocação do ISBN.
- PDF em baixa para compartilhamento rápido
- PDF em alta comosserá veiculada no site do CAUSC
- Cartilha como será impressa: Capa colorida/ miolo PB

 cartilha athis-rev08-alta-PB.pdf

 cartilha athis-rev08-capa-cor.pdf

Na entrega dos cem exemplares, enviaremos os arquivos em meio digital como das outras
entregas. 
Qualquer dúvida estarei disponível para esclarecimentos.

Cláudia Pires
Arquiteta e urbanista 
(Incorporações, treinamento, participações, projetos com impacto social)
Planos Urbanos Arquitetura e Urbanismo Ltda.
ICPP - Assessoria Técnica 
Autografics Arquitetura e Planejamento Ltda.
Telefones: 31-99917-6542 (whatsapp) / 21-99948-3270
email: planosurbanos@gmail.com

 
 

 
 

-- 
Mariana Costard

https://drive.google.com/file/d/1tuv1xFtgFz3TfkRxeHwXcjHUAqhleJZU/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1NuZWYRgA8CPTbKh92De1dq_DZAb4Od9j/view?usp=drive_web
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