
 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº 17/2017 – CTEC 

 
A COMISSÃO TEMPORÁRIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CTEC, reunida ordinariamente 
em Florianópolis/SC, Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260, 6º andar, no dia quatro do 
mês de agosto de dois mil e dezessete, no uso das competências que lhe conferem os 
artigos 128 a 131 do Regimento Interno do CAU/SC e Deliberação Plenária nº 129/2017, 
após análise do assunto,  
 
Considerando, o Termo de Referência para contratação de consultoria para elaboração 
de um plano estratégico para Implementação da Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social – ATHIS em Santa Catarina. 
 
Considerando, as sete propostas recebidas através da pesquisa de mercado – 
PROC.ADM. 057/2017. 
 
Considerando, que a UFABC possui notório saber sobre Assistência Técnica em 
Habitação de Interesse Social – ATHIS, equipe comprovadamente qualificada através de 
trabalhos anteriormente desenvolvidos relacionados ao tema e encontra-se inserida em 
um polo científico, de pesquisa e inovação que vai de encontro com o objetivo do plano 
estratégico para Implementação da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 
– ATHIS em Santa Catarina. 
 
Considerando, que o valor orçado pela Instituição UFABC é de R$ 143.252,00 e inferior 
ao preço médio resultante de R$ 146.813,17.  
 
DELIBEROU por unanimidade de votos: 
 

1. Solicitar que o setor de licitação do CAU/SC verifique a viabilidade de contratação 
de consultoria para elaboração de um plano estratégico para Implementação da 
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS em Santa Catarina, 
na modalidade de dispensa de licitação com a UFABC.  
 

2. Solicitar que seja realizado o contato com a UFABC verificando a possibilidade de 
redução de valores adequados a dotação orçamentária disponível para esta 
contratação.  

 
 

Florianópolis/SC, 04 de agosto de 2017. 
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