
 

 

 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS N. 01/2020 
 

Recebimento e abertura dos Envelopes dos Documentos de Habilitação, Propostas 
Técnica e de Preços 

 
 
Aos vinte e um do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14h (quatorze horas), em Sessão 
Pública realizada no Plenário da Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina – CAU/SC, situado na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício 
Royal Business Center, Centro, Florianópolis/SC, e transmitido de forma online na plataforma 
Youtube ao vivo, reuniram-se a Presidente da Comissão Especial de Licitação - CEL Letícia 
Hasckel Gewehr e os membros da CEL Yve Sarkis da Costa, Filipe Lima Rockenbach e 
Anotnio Couto Nunes abaixo assinados, nomeados através da portaria ordinatória nº 028, de 
21 de agosto de 2020,  a fim de realizar os procedimentos inerentes à sessão da Licitação em 
epígrafe, Tomada de Preços nº 01/2020, cujo objeto é a “Elaboração de roteiro didático e 
produção de vídeos e podcasts na temática da Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social – ATHIS, com conteúdo baseado no material didático relativo à Capacitação 
em ATHIS do CAU/SC e editado com a marca do CAU/SC”, Constante no Processo 
Administrativo nº 018/2020. Primeiramente os membros da CEL informaram os licitantes 
participantes:  
 

 
A CEL destacou que apesar de terem sido cadastradas 05 (cinco) empresas apenas 01 (uma) 
entregou os envelopes para participar do certame. Foram verificadas as condições de 
participação da licitante em conformidade com o item 4 (quatro) do edital, referente a possível 
impedimento ou suspensão, sendo que a empresa se encontra regular, conforme documentos 
publicados no Portal da Transparência do CAU/SC. Na sequência a CEL procedeu a abertura 
do primeiro envelope com os documentos de habilitação da licitante (envelope nº 01), 
publicando-o integralmente e imediatamente no Portal da Transparência do CAU/SC. Após 
verificação de todas as exigências previstas no item 08 (oito) do Edital, declarou-se habilitada 
a empresa URBE. Destaca-se que a empresa enviou no envelope de habilitação os 
documentos previstos nos itens 8.2.1. (Qualificação Econômico-Financeira) alíneas “a” e 
“b.3”, 8.2.2. (Regularidade Fiscal e Trabalhista) alíneas “a.” e “b.” e 8.3.1 (Documentos 
Complementares) alíneas “a.”, “b.” e “c.”. Os demais documentos foram verificados no SICAF 
e publicados no Portal da Transparência do CAU/SC. Considerando ser licitante única 
participante na sessão, e que esta foi declarada habilitada, a CEL entendeu, com base nos 
princípios da razoabilidade e eficiência, ser desnecessário abertura de prazo recursal, 
passando-se assim, a fase de análise da PROPOSTA. Procedeu-se a abertura do envelope 
nº 02 (dois) contendo a Proposta Técnica, para que, em ato contínuo fosse digitalizado e 
publicado todo o material. Após análise da CEL, à luz do previsto no edital item 09 (nove) e 
atribuição de nota aos critérios dispostos no item 1 do Apenso I do Termo de Referência. A 
Licitante Urbe ficou classificada com a nota 8,5 (oito e meio) conforme tabela a seguir:  

Licitantes 
Nome da Licitante,  
CNPJ 

1 
URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA – CNPJ – 23.777.163/0001-
80 



 

 

 

Critério Pontuação 
Pontuação 

Máxima URBE 

a)    Título de Doutor/a na área de HIS ou afins 2 2 2 

b)    Título de Mestre na área de HIS ou afins 1 1 1 

c)   Livro e ou Revista 1 1 0 

d)  Experiência prática 1,5 4,5 0 

e)  Docência 

Conforme descrição 
no item 2, do Apenso 

I do Termo de 
Referência 

3,5 3,5 

1 2 2 

TOTAL  NOTA: 8,5 

 
Após ser declarada a pontuação da Proposta Técnica e classificada a licitante, foi realizada a 
abertura do envelope nº 03 (três) Proposta Comercial. O conteúdo do envelope também foi 
imediatamente rubricado pelos membros da CEL e publicado no Portal da Transparência do 
CAU/SC. A licitante URBE apresentou proposta de preços no valor de R$ 66.918,50 
(sessenta e seis mil e novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), abaixo, portanto, do 
valor máximo previsto (item 9.7.1.2. do Edital). Dentro do envelope também foi apresentada a 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em obediência ao item 9.7.2. 
Atendendo, dessa forma, os itens editalícios e sendo declarada vencedora do certame. Nada 
mais a declarar em ata, a sessão foi encerrada 15 horas e 34 minutos e os autos 
encaminhados para adjudicação e homologação e, após, será convocada a vencedora para, 
no prazo previsto no instrumento convocatório, assinar o contrato. A Ata, após lida e achada 
conforme, foi assinada pelos membros da CEL. 
 
 
 
 

 
 

 
Letícia Hasckel Gewehr 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

  
Filipe Lima Rockenbach 

Membro da Comissão de Licitação 

 
 
 
 
 

 

 
Yve Sarkis da Costa 

Membro da Comissão de Licitação 

 
Antonio Couto Nunes 

Membro da Comissão de Licitação 
 

Letícia Hasckel Gewehr (Sep 22, 2020 10:47 ADT)
Letícia Hasckel Gewehr

Filipe Lima Rockenbach (Sep 22, 2020 10:49 ADT)
Filipe Lima RockenbachFilipe Rockenbach
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