
 
 
Ata da quarta Reunião Ordinária da 
Comissão de Seleção de Propostas do 
Edital de Chamamento Público de Apoio 
Institucional n° 5/2021 do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, realizada 
remotamente no dia vinte e um do mês de 
dezembro de dois mil e vinte e um. 
 
 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, de forma remota, 1 
reuniram-se os membros da Comissão de Seleção de Propostas do Edital de Chamamento 2 
Público de Apoio Institucional n° 5/2021, a arquiteta e urbanista Camila Leal Costa, 3 
Conselheira do CAU/BR e coordenadora desta comissão; o arquiteto e urbanista Nilton de 4 
Lima Júnior, Conselheiro do CAU/BR; a arquiteta e urbanista Cristina Barreiros, Conselheira 5 
do CAU/BR; a arquiteta e urbanista e funcionária do CAU/BR Ana Laterza, e a arquiteta e 6 
urbanista e funcionária do CAU/BR, Virgínia Manfrinato Cavalcante, nomeados através da 7 
Portaria Presidencial nº 376 de 29 de setembro de 2021, abaixo assinados, além de Antonio 8 
Couto Nunes, gestor das parcerias oriundas do Edital de Chamamento Público de Apoio 9 
Institucional nº 05/2021, neste ato como secretário ad hoc, a fim de analisar e julgar os 10 
diligenciamentos realizados nos planos de trabalho e documentos de habilitação, nos termos 11 
dos itens 16 e 17 do edital 05/2021, dos 5 (cinco) projetos que não tiveram sua 12 
documentação completamente aprovada na reunião anterior: 13 

 
OSC / CNPJ / Nº do 

Projeto 
NOME DO PROJETO 

SITUAÇÃO 
DA 

PARCERIA 
EM 06/12 

SITUAÇÃO 
DA 

PARCERIA 
EM 21/12 

1º 
Laboratório da Cidade – LDC 
CNPJ 41.622.169/0001-60 
Projeto nº41 

Cidades Desejáveis: Mão na Massa na 
Comunidade 

Pendências no 
Plano de 
Trabalho e na 
Documentação 
de Habilitação 

APROVADO 

2º  

Fundação de 
Empreendimentos Científicos 
e Tecnológicos 
CNPJ 37.116.704/0001-34 
Projeto nº05 

Residência Multiprofissional em Ciência, 
Tecnologia e Sociedade – CTS: Habitat, 
agroecologia, economia solidária e saúde 
ecossistêmica em territórios do DF e entorno 

Pendências no 
Plano de 
Trabalho 

APROVADO 

3º  
Associação Futuro Melhor 
CNPJ 01.440.073/0001-67 
Projeto nº27 

Plano Popular para o Futuro Melhor 
Pendências na 
Documentação 
de Habilitação 

APROVADO 

4º  

União por Moradia Popular da 
Paraíba UMP/PB CNPJ 
16.812.887/0001-52 
Projeto nº28 

Regularização Fundiária e Melhorias 
Habitacionais na Comunidade Terras Belas, 
Conde/PB 

APROVADO  - 

5º 

IAB – Instituto dos Arquitetos 
do Brasil – Departamento 
Paraná 
CNPJ 23.931.408/0001-82 
Projeto nº29 

Oficinas para construção e capacitação de um 
instrumento de diagnóstico habitacional 
municipal a partir dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS): conhecer a realidade local 
para aplicar recursos públicos em ATHIS 

APROVADO - 

6º 

Centro Sócio Pastoral N S da 
Conceição  
CNPJ 09.428.764/0001-75 
Projeto nº43 

Mãe Luiza Acessível 
Pendências no 
Plano de 
Trabalho 

APROVADO 

7º 

Associação Panã Arquitetura 
Social 
CNPJ 43.944.553/0001-05 
Projeto nº34 

Capacitação profissional para construção civil: 
empoderamento e fortalecimento da 
autogestão no Sol Nascente/DF 

Pendências no 
Plano de 
Trabalho 

APROVADO 

8º 

Sindicato de Arquitetos no 
Estado de Santa Catarina 
CNPJ 80.460.686/0001-32 
Projeto nº07 

Espaço coletivo para a comunidade de 
Remanescentes do Quilombo Toca/Santa 
Cruz – Paulo Lopes/SC 

APROVADO - 

9º 

Taramela Assessoria Técnica 
em Arquitetura e Cidade 
CNPJ 30.310.705/0001-76 
Projeto nº30 

II Fórum de Assessoria Técnica Popular do 
Nordeste: assessoria técnica popular como 
plataforma pelo direito de habitar 

APROVADO - 
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A assessoria informou aos membros da comissão que as cinco entidades com pendências 14 
enviaram a documentação referente aos planos de trabalho e documentação de habilitação, 15 
de acordo com as pendências apontadas na ata da terceira reunião desta comissão. Como 16 
forma de agilizar os trabalhos da comissão, foi solicitado apoio da Gerência Administrativa 17 
na análise dos documentos de habilitação e o resultado da análise aparece descrito na 18 
planilha de cada projeto. As entidades com pendências regularizaram a sua situação, não 19 
havendo mais pendências quanto à regularidade documental de nenhuma entidade. Em 20 
relação aos planos de trabalho, estes foram analisados de acordo com o que prevê o item 21 
16 do edital 05/2021, com atenção aos itens apontados como diligências para modificação 22 
na reunião anterior desta comissão. Na planilha abaixo, o primeiro colocado: 23 

PROJETO Cidades Desejáveis: Mão na Massa na Comunidade 
OSC Laboratório da Cidade – LDC 
 Apontamentos da reunião anterior Resultado das correções 

APONTAMENTOS E 
DILIGÊNCIAS 

1) As metas não estão descritas de forma 
mensurável, apesar de ser possível inferir 
a partir do objeto descrito. É necessário 
especificar as metas de forma quantitativa 
e qualitativa, tais como as ações 
específicas previstas para a seleção dos 
espaços e participantes das oficinas, por 
exemplo. É possível observar os critérios 
de seleção, mas não sua metodologia 
detalhada; 

2) É necessário delimitar a estratégia de 
escolha dos espaços, potenciais áreas de 
pesquisa e a metodologia para esta 
definição, bem como para escolha dos 
participantes das oficinas; 

3) As etapas de desembolso contam 
somente com o patrocínio do CAU/BR, 
não indicando as etapas correspondentes 
aos 20% aplicados pela proponente e/ou 
terceiros, conforme preconiza o edital; 

4) Não se identifica a alocação de despesas 
a serem custeadas pela proponente, 
correspondentes a 20% do projeto. 

1) O novo plano de trabalho descreve, 
de forma detalhada, as metas ao 
longo do tópico Objeto da Parceria, 
bem como os meios para a 
verificação do atingimento. As ações 
previstas para seleção dos espaços e 
participantes estão elencadas 
no Cronograma de Execução de 
Ações; 

2) Dentro do Cronograma de Execução 
de Ações, a entidade apresenta as 
etapas do projeto que serão 
executadas a partir de recursos de 
terceiros/da própria 
entidade, indicando corretamente os 
indicadores, a duração e o valor 
correspondente; 

3) No Plano de Aplicação dos 
Recursos Financeiros, a entidade 
apresenta uma despesa na forma de 
horas trabalhadas da mesma, 
correspondente a 20% do valor global 
do projeto. Assim, o patrocínio do 
CAU corresponderá a 80% do valor 
global, dentro do limite estabelecido 

pelo edital.  

DOCUMENTO 
REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos 
documentos de habilitação 

 

III - a) Certidão conjunta 
negativa de débitos 
relativas a tributos e 
contribuições federais e a 
dívida ativa da União, 
expedida pelo órgão da 
Receita Federal do Brasil; 

NÃO Apesar das justificativas 
apresentadas, faz-se 
necessária apresentação de 
documento solicitado para 
viabilizar a parceria. 

Foi apresentado documento correto e 
atualizado, com verificação da GERAD.  

CONCLUSÃO 

 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO HABILITAÇÃO ESTÁ COMPLETA E FOI 
PLENAMENTE APROVADA. 

 
ENTIDADE PROPONENTE PROMOVEU AS ADEQUAÇÕES SOLICITADAS E O PLANO 
DE TRABALHO ESTÁ ALINHADO COM AS SOLICITAÇÕES DA COMISSÃO DE 
SELEÇÃO.  
 

Na planilha abaixo, o segundo colocado: 24 
PROJETO Residência Multiprofissional em Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS: 

Habitat, agroecologia, economia solidária e saúde ecossistêmica em 
territórios do DF e entorno 

OSC Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos 
 

 Apontamentos da reunião anterior Resultado das correções 
APONTAMENTOS E 
DILIGÊNCIAS 

1) O objeto apresentado no presente plano de trabalho 
difere em alguns pontos do objeto inscrito no 

1) Foram feitos os ajustes no 
Objeto da parceria, 
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certame. Originalmente foi proposto um curso de 
pós-graduação, composto de 6 módulos, mais 2 de 
elaboração de trabalho final, cuja execução seria 
garantida pela verba de patrocínio pleiteada. No 
presente plano, a proponente compromete-se 
apenas em realizar a edição de material didático para 
6 módulos e a preparação do curso, mas nenhuma 
execução das aulas e práticas; 

2) As metas não correspondem ao projeto inscrito 
originalmente, sendo reduzidas à produção de 
material didático, quando o proposto foi a realização 
de uma pós-graduação de 2 anos de duração. É 
admissível que se façam ajustes de modo a garantir 
a prestação de contas em tempo hábil (1 ano), porém 
o objeto, metas, objetivos, alcance de público e 
divulgação propostos devem ser essencialmente 
mantidos; 

3) Caso o objeto aprovado fosse a execução de 
material didático, as etapas estariam descritas, no 
entanto o projeto se refere a pós-graduação com 2 
anos de duração cujas etapas não aparecem no 
plano de trabalho; 

4) O cronograma não contempla aulas nem práticas 
nas comunidades de atuação propostas 
originalmente; 

5) Originalmente a pretensa emenda parlamentar 
arcaria tão somente com as bolsas de 28 agentes. O 
plano apresentado não contempla etapas 
fundamentais do projeto como a realização de aulas 
e práticas in loco, contratação de professores etc.; 

respeitando a proposta 
original do projeto conforme 
apresentado. Nesse sentido, 
o projeto segue com a 
apresentação do curso de 
pós-graduação, prevendo os  
6  módulos  e  02  módulos  
para  a  elaboração  de 
trabalho final; 

2) Foi reinserida a Etapa 04, de 
acordo com a Proposta 
original no Item 8 – 
Cronograma de Execução de 
Ações, do Plano de Trabalho; 

3) Foi adicionada ao Plano de 
Trabalho (página 03 e 04) a 
ementa do Curso com a 
descrição dos módulos e 
carga horária; 

4) Conforme páginas 3 e 4 do 
Plano de Trabalho, as 
comunidades citadas 
originalmente estão 
contempladas nas atividades 
práticas e nas realizadas in 
loco, de acordo com a ementa 
do curso Residência 
Multiprofissional CTS. 

CONCLUSÃO 

 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE APROVADA. 

 
ENTIDADE PROPONENTE PROMOVEU AS ADEQUAÇÕES SOLICITADAS E O PLANO DE 
TRABALHO ESTÁ ALINHADO COM AS SOLICITAÇÕES DA COMISSÃO DE SELEÇÃO.  
 

Na planilha abaixo, o terceiro colocado: 25 
PROJETO Plano Popular para o Futuro Melhor 
OSC Associação Futuro Melhor 
 Apontamentos da reunião anterior Resultado das correções 

DOCUMENTO 
REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos 
documentos de habilitação 

Foi apresentado documento 
correto e atualizado, com 
verificação da GERAD. 

III - a) Certidão conjunta negativa de 
débitos relativas a tributos e 
contribuições federais e a dívida ativa 
da União, expedida pelo órgão da 
Receita Federal do Brasil; 

NÃO Apesar das justificativas 
apresentadas, faz-se 
necessária apresentação 
de documento solicitado 
para viabilizar a parceria. 

Foi apresentado documento 
correto e atualizado, com 
verificação da GERAD. 

III - c) Certidões negativas de tributos 
estaduais e municipais, ou, em se 
tratando de contribuinte isento, cópia 
do documento de isenção, emitidos 
pelo órgão competente do Estado e do 
Município; 

NÃO Falta declaração 
municipal. 

Foi apresentado documento 
correto e atualizado, com 
verificação da GERAD. 

CONCLUSÃO 

O PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO SEM RESSALVAS. 
 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ESTÁ COMPLETA E PLENAMENTE 
APROVADA. 
 

Na planilha abaixo, Na planilha abaixo, o sexto colocado: 26 
PROJETO Mãe Luiza Acessível 
OSC Centro Sócio Pastoral N S da Conceição 
 Apontamentos da reunião anterior Resultado das correções 

APONTAMENTOS 
E DILIGÊNCIAS 

1) O projeto inscrito previa a EXECUÇÃO de 
melhorias em 10 unidades habitacionais. 
Pelo descrito no plano de trabalho infere-
se que o trabalho patrocinado pelo 
CAU/BR através do edital 5/2021 
encerra-se na elaboração de projetos 
arquitetônicos e complementares num 

1) O projeto agora garante a exclusividade do 
escopo da proposta em torno do 
desenvolvimento de projetos arquitetônicos e 
complementares; 

2) Foi retirada a execução das obras do plano de 
trabalho, visto que a mesma acontecerá 
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total de ATÉ 20 unidades. É necessário 
compatibilizar o objeto inscrito e o 
apresentado no plano de trabalho; 

2) Descrever as metas de forma a viabilizar 
análise quantitativa e qualitativa dos 
produtos a serem aferidos na prestação 
de contas; 

3) A metodologia apresentada está 
adequada, porém é preciso contemplar a 
etapa de execução das 10 melhorias 
habitacionais propostas na inscrição do 
projeto; 

4) Contemplar etapa de execução das 
melhorias. A aplicação e montante dos 
recursos do CAU não estão aparecendo 
de maneira completa quanto à 
elaboração de projetos de arquitetura e 
dos complementares. Haverá 
contratação de profissional? Na proposta 
submetida havia a previsão de uma 
emenda parlamentar para execução, mas 
a mesma foi retirada; 

5) Prever despesas com execução de 
melhorias em 10 unidades habitacionais 
conforme projeto inscrito. 

apenas com recurso de “Emendas 
parlamentares a confirmar”; 

3) Foi retirada a orçamentação e contratação da 
execução da obra do plano de trabalho, visto 
que a execução não será parte do escopo do 
projeto; 

4) O projeto agora não inclui recursos a 
confirmar (emendas parlamentares) como 
parte do financiamento de terceiros exigido 
pelo Edital 05/2021; 

5) Foi assegurada a realização de 20 projetos 
arquitetônicos e complementares, almejando 
a utilização total do recurso patrocinado e 
possibilitando a devida prestação de contas; 

6) O projeto agora apresenta novos critérios para 
atender famílias (além da existência de 
morador PcD – Pessoa com Deficiência), caso 
o diagnóstico sobre a demanda identifique um 
número menor que 20 projetos a serem 
elaborados; 

7) Os valores a serem pagos nos projetos 
arquitetônicos e complementares foram 
corretamente especificados, bem como a 
fonte dos recursos. 

CONCLUSÃO 

 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE APROVADA. 
 
ENTIDADE PROPONENTE PROMOVEU AS ADEQUAÇÕES SOLICITADAS E O PLANO DE 
TRABALHO ESTÁ ALINHADO COM AS SOLICITAÇÕES DA COMISSÃO DE SELEÇÃO.  
 

Na planilha abaixo, o sétimo colocado: 27 
PROJETO Capacitação profissional para construção civil: empoderamento e fortalecimento 

da autogestão no Sol Nascente/DF 
OSC Associação Panã Arquitetura Social 
 Apontamentos da reunião anterior Resultado das correções 

APONTAMENTOS 
E DILIGÊNCIAS 

1) O item 3 da planilha indica realização de 8 oficinas, mas não 
prevê a duração de cada uma para uma análise mais 
aprofundada da viabilidade de execução do espaço físico 
conforme apresenta o projeto. O item 5 da planilha prevê 5 
oficinas apenas de revestimento. Seria importante detalhar as 
outras oficinas do mesmo modo; 

2) Ampliar e especificar o número de postagens, com os devido 
créditos e inserção de marca da patrocinadora. Divulgar 
chamamento para seleção de participantes das oficinas, 
andamento da oficina e os já indicados posts de conclusão de 
cada oficina com destaque para os resultados; 

3) Detalhar melhor o número de encontros das oficinas e seus 
custos evitando a indicação muito resumida como no item 3 e 
utilizando maior detalhamento por oficina como item 5. 

1) Todas as solicitações foram 
atendidas plenamente pela 
entidade, ampliando e 
detalhando melhor as 
especificações sobre o número 
de encontros, duração das 
oficinas, bem como o número 
de postagens para divulgação 
do projeto com as devidas 
contrapartidas de inserção da 
marca do CAU Brasil. 

CONCLUSÃO 

 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE APROVADA. 
 
ENTIDADE PROPONENTE PROMOVEU AS ADEQUAÇÕES SOLICITADAS E O PLANO DE 
TRABALHO ESTÁ ALINHADO COM AS SOLICITAÇÕES DA COMISSÃO DE SELEÇÃO.  
 

Após análise da comissão, concluiu-se que todos projetos conseguiram atender às 28 
solicitações indicadas nos planos de trabalho, além de apresentar os documentos 29 
necessários para firmar os termos de fomento. Assim, informa-se que não deverá haver 30 
novas avaliações desta comissão em relação aos referidos projetos e após assinado, este 31 
documento segue para publicação no Portal da Transparência. Nada mais a tratar, a 32 
Coordenadora Camila Leal declarou encerrada a quarta e última reunião ordinária da 33 
Comissão de Seleção de Propostas do Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional 34 
nº 05/2021 do CAU Brasil. 35 
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Arquiteta e Urbanista 
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Arquiteto e Urbanista 

Coordenador adjunto da 
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Projetos de Edital de 
Chamamento Público nº 

05/2021 

 Virgínia Manfrinato, 
Arquiteta e Urbanista 

Membro da Comissão de 
Seleção de Projetos de 
Edital de Chamamento 

Público nº 05/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cristina Barreiros, 
Arquiteta e Urbanista 

Membro da Comissão de 
Seleção de Projetos de 
Edital de Chamamento 

Público nº 05/2021 

 Ana Laterza, 
Arquiteta e Urbanista 

Membro da Comissão de 
Seleção de Projetos de Edital 
de Chamamento Público nº 
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Antonio Couto Nunes  
Arquiteto e Urbanista 

Secretário ad hoc da Comissão de Seleção 
dos Projetos de Edital de Chamada Pública 

nº 05/2021 
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