
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 07/2017 – CTP 

 
A COMISSÃO TEMPORÁRIA DE PATRIMÔNIO – CTP, reunida ordinariamente em 
Florianópolis/SC, na sede do CAU/SC, no dia dez do mês de maio de dois mil e dezessete, 
no uso das competências que lhe conferem os artigos 128 a 131 do Regimento Interno 
do CAU/SC e a Deliberação Plenária nº 76/2016 e Deliberação Plenária nº 122/2017, 
após análise do assunto, 
 
Considerando a Deliberação Plenária nº 8 de 04 de maio de 2012 do CAU/BR, que 
recomenda aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(CAU/UF) a adoção de procedimentos específicos para a implantação de suas sedes 
definitivas e dá outras providências; 
 
Considerando as Deliberações Plenárias Nº 83 de 15 de abril de 2016 do CAU/SC e 
Deliberação Plenária Nº 98 de 12 de agosto de 2016 do CAU/SC, que dispõem sobre 
instauração de processo de Chamada Pública para aquisição de imóvel para futura Sede 
do CAU/SC; 
 
Considerando os trabalhos realizados em 2015 a 2017 pela Comissão Temporária de 
Patrimônio – CTP; 
 
Considerando a necessidade do CAU/SC de iniciar os procedimentos de viabilização de 
sua sede própria; 
 
Considerando a Oficina de Construção Colaborativa para Definição de Parâmetros da 
Sede Definitiva do CAU/SC, realizada em 20 de abril de 2017, na UNISUL Campus 
Florianópolis, mediada pela Arquiteta e Urbanista Amanda Tiedt; 
 
Considerando o Programa de Necessidades elaborado pela CTP e atualizado de acordo 
com os resultados da Oficina de Prototipagem para Construção de Parâmetros da Nova 
Sede do CAU/SC; 
 
Considerando o estudo do impacto financeiro para aquisição de um futuro terreno 
elaborado pela Gerência Financeira do CAU/SC; 
 
Considerando as propostas de imóveis oferecidas em atendimento à “Comunicação de 
Interesse na Aquisição de Imóvel em Florianópolis” e a avaliação e julgamento destes 
imóveis feita pela CTP; 
 
Considerando a apresentação de requisitos legais para aquisição de imóvel e 
comparativo da modalidade Concorrência versus Dispensa de Licitação, elaborada pela 
Analista de Compras, Contratos e Licitações Leticia Hasckel Gewehr; 
 



 

 

 
DELIBEROU, por unanimidade dos votos: 
 
1 – Apresentar à Plenária os seguintes documentos construídos pela CTP e pelo corpo de 
funcionários do CAU/SC: a) Relatório da Oficina de Prototipagem para Construção de 
Parâmetros da Nova Sede do CAU/SC; b) Programa de Necessidades atualizado em 
função dos resultados da Oficina de Prototipagem para Construção de Parâmetros da 
Nova Sede do CAU/SC; c) Estudo de impacto financeiro para a aquisição do imóvel; d) 
Apresentação de requisitos legais para aquisição de imóvel, a ser apresentados pela 
Analista de Compras, Contratos e Licitações Leticia Hasckel Gewehr;  

 
Florianópolis/SC, 10 de maio de 2017. 
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