
 

 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 4/2022 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR, autarquia federal 

de fiscalização profissional, instituída pela Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, 

por meio de sua Presidente, NADIA SOMEKH, torna pública, para conhecimento dos 

interessados, a realização de CHAMADA PÚBLICA ABERTA PARA REGISTRO EM 

ACERVO DE BOAS PRÁTICAS URBANAS, mediante regras e especificações contidas 

neste Edital e seus anexos, nos termos da Lei nº 8.666/1993, e demais regras e 

especificações constantes do presente Regulamento. 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Este Edital é um desdobramento da “Carta Aberta aos (às) Candidatos (as) nas 

Eleições 2022” (www.caubr.gov.br/eleicoes2022). O documento concentra as propostas dos 

arquitetos e urbanistas para embasar políticas públicas capazes de impactar questões 

estruturais no território brasileiro. 

1.2. São subscritores da Carta o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e as 

entidades que compõem o Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos e Urbanistas 

(CEAU) do CAU Brasil: IAB (Instituto de Arquitetos do Brasil), FNA (Federação Nacional dos 

Arquitetos e Urbanistas), ABEA (Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo), 

AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), ABAP (Associação Brasileira 

de Arquitetos Paisagistas) e FeNEA (Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e 

Urbanismo). 

1.3. Neste contexto, esta CHAMADA PÚBLICA ABERTA tem como objetivo REGISTRAR 

e divulgar iniciativas bem-sucedidas de intervenções urbanas, agregando contribuições de 

cidadãos e cidadãs, organizações e órgãos públicos interessados em somar ao debate 

introduzido pela Carta. Os registros obtidos permitirão a criação de um ACERVO DE BOAS 

PRÁTICAS URBANAS com soluções para problemas com impacto coletivo nas cidades a 

partir da Arquitetura e Urbanismo. As experiências poderão fomentar a replicação das práticas 

pelo território nacional, inspirando a formulação de políticas públicas dirigidas a superar 

problemas urbanos. 

http://www.caubr.gov.br/eleicoes2022


 

 

1.4. Esta Chamada não envolve concurso e premiações por parte do CAU/BR e tampouco 

desembolso financeiro aos interessados.  

 

2. INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições para o registro no ACERVO DE BOAS PRÁTICAS URBANAS DO CAU 

são abertas a todas as pessoas físicas e jurídicas que desejem apresentar seus trabalhos, 

nos termos e condições deste regulamento. 

2.2. O candidato deve indicar endereço físico e eletrônico de correspondência, telefone e 

informações completas de acordo com este regulamento, conforme Anexo I deste Edital. O 

candidato que não atender a todos os requisitos de inscrição até data estabelecida neste edital 

será automaticamente desclassificado. 

2.3. Serão aceitos trabalhos realizados em qualquer município do Brasil, desde que 

tenham na equipe responsável pelo projeto, obra ou instalação ao menos um profissional 

arquiteto e urbanista com a sua regularidade comprovada perante o Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo. 

2.4. Serão aceitos apenas trabalhos de entidades públicas ou privadas, pessoas físicas, 

organizações não governamentais, grupos e coletivos sem fins lucrativos. 

2.5. Os trabalhos que participaram de Editais do CAU/BR ou dos CAU/UFs serão 

automaticamente aceitos para compor o ACERVO.   

2.6. Serão aceitos apenas trabalhos que tenham sido concluídos em um período máximo 

de até cinco anos anteriores, a contar da data de publicação deste Regulamento.  

2.7. A inscrição para a participação neste REGISTRO enseja a cessão não onerosa dos 

direitos de divulgação e publicidade. 

2.8. Os responsáveis pelos trabalhos habilitados assumem o compromisso de cessão não 

onerosa dos direitos de som e imagem e da participação não onerosa em entrevistas e 

produção de material de divulgação e publicidade relacionado a esta habilitação.  

2.9. Não será permitida a participação na Chamada Pública, sob qualquer pretexto, das 

seguintes pessoas: 

2.9.1. Membros da Comissão de Habilitação de Registro, Colaboradores e Conselheiros do 

órgão realizador – CAU/BR, bem como quaisquer o CAU/UF; 

2.9.2. Sócios, funcionários, estagiários, cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos Colaboradores ou Conselheiros 



 

 

do órgão realizador – CAU/BR, bem como quaisquer CAU/UF. 

2.10. Serão exigidos os seguintes documentos para habilitação: 

2.10.1. Na hipótese do proponente se tratar de pessoa física: 

2.10.1.1. Cópia de documentação de identificação civil (RG, Habilitação, Passaporte    ou 

Identidade Profissional); 

2.10.1.2. Cópia da carteira de registro no CAU  

2.10.2. Na hipótese do proponente se tratar de pessoa jurídica: 

2.10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

2.10.2.2. Ato constitutivo, Estatuto, Contrato Social em vigor ou Inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis (no caso de empresário individual), devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede; 

2.10.2.3. Cópia de documento de identificação civil (RG, Habilitação, Passaporte ou 

Identidade Profissional) do representante da empresa, acompanhada da respectiva 

procuração com poderes para representá-la, caso seja necessário; 

2.10.2.4. Cópia de registro no CAU do profissional arquiteto e urbanista responsável  

 

3. PRAZOS 

3.1. O regulamento desta CHAMADA PÚBLICA ABERTA será publicado no site do 

CAU/BR no dia 22 de junho de 2022. 

3.2. O período para esclarecimentos de dúvidas sobre o regulamento será de 09h00 do 

1º (primeiro) dia da publicação deste Edital até as 17h00 do dia 06 de julho de 2022, através 

do e-mail boaspraticas@caubr.gov.br. As dúvidas pertinentes serão publicadas no site do 

CAU/BR. 

3.3. Os prazos de inscrição e de envio dos trabalhos terão início às 9h00 do dia 07 de 

julho de 2022, encerrando-se às 17h00 do dia 31 de dezembro de 2022, impreterivelmente. 

3.4. O direito de impugnar os termos deste Regulamento decairá se o interessado não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder o prazo final para o recebimento dos trabalhos, de 

forma eletrônica, pelo seguinte endereço: boaspraticas@caubr.gov.br. 

3.4.1. Os pedidos de impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os 

prazos previstos no Regulamento. 

3.5. A habilitação dos apresentados será realizada de forma contínua, a partir do envio 
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das propostas, após habilitação pela Comissão Curadora, entre os dias 7 de julho de 2022 e 

31 de dezembro de 2022, e poderá ser acompanhando por meio do canal oficial de 

comunicação do CAU/BR.  

3.6. Os trabalhos habilitados para registro serão automaticamente incorporados ao 

ACERVO DE BOAS PRÁTICAS URBANAS. 

 

4. RECURSOS 

4.1. Caberá interposição de recurso à Comissão Curadora dos Registros a decisão de 

inabilitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do dia seguinte da publicação da 

decisão no sítio eletrônico do CAU/BR (www.caubr.gov.br), de forma eletrônica, pelo seguinte 

endereço: boaspraticas@caubr.gov.br. 

4.2. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

4.3. A Comissão Curadora e o seu coordenador, uma vez recebidos os recursos, deverão 

prolatar sua decisão, dando-lhe publicidade. 

 

5. CATEGORIAS DAS AÇÕES 

5.1. Os temas das ações nos quais poderão ser inscritos os trabalhos para a habilitação 

de REGISTRO NO ACERVO DE BOAS PRÁTICAS URBANAS são aqueles especificados nos 

eixos apresentados na “Carta-Aberta aos Candidatos (as) nas Eleições 2022”: 

A – Planejamento das cidades e de regiões 

B - Habitação, Saúde Pública e Meio Ambiente 

C – Organização e Políticas de Estado 

D – Valorização da Arquitetura e Urbanismo 

E – Tributos e Trabalho 

F – Educação 

 

6. FORMATO DOS TRABALHOS 

6.1. As ações deverão ser apresentadas no formado da Ficha Cadastral do Anexo I, 

contendo:              

6.1.1. Dados completos dos responsáveis; 
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6.1.2. Textos de até 5.000 caracteres com apresentação da “boa prática” indicada;  

6.1.3. Público-alvo; 

6.1.4. Objetivo da iniciativa; 

6.1.5. Indicação do Eixo da “Carta Aberta aos (às) Candidatos (as) de 2022” no qual a 

proposta se enquadra; 

6.1.6. O endereço do local onde a proposta foi implementada (para aquelas que se 

apliquem a um território maior, bairro, cidade, basta indicar algum endereço central); 

6.1.7. Contribuição da ação para o segmento da Arquitetura e Urbanismo; 

6.1.8. Dados dos responsáveis. 

6.2. As ações deverão ser ilustradas com até 4 fotos/ilustrações (formato JPG, de até 

10mb cada). 

6.3. Eventuais vídeos poderão ser anexados à proposta por meio de links. 

 

7. INSCRIÇÕES E SUBMISSÃO 

7.1. É obrigatório o envio, em versão digitalizada do documento “Permissão de uso do 

material”, Anexo II deste Edital. 

7.2. O não cumprimento das regras da presente Chamada acarretará a eliminação 

sumária do trabalho no momento da habilitação, sem seguir para avaliação pela Comissão de 

Curadoria.  

 

8. COMISSÃO CURADORA 

8.1. A Comissão Curadora da Habilitação para Inscrição no ACERVO DE BOAS 

PRÁTICAS URBANAS, a ser instituída mediante Portaria Ordinatória da Presidente do 

CAU/BR, será composta pelo Coordenador da Comissão de Política Institucional, pelo 

Assessor-Chefe da Assessoria de Comunicação Social e pela Assessora-Chefe da 

Assessoria de Relações Institucionais ou Parlamentares, ou eventuais substitutos a ser 

indicado pela Presidência do CAU/BR. 

8.1.1. O Coordenador da Comissão de Relações Institucionais presidirá a Comissão 

Curadora. 

8.1.2. O (a) assessor (a) técnico (a) da Comissão de Relações Institucionais assessorará a 

Comissão Curadora.  



 

 

9. HABILITAÇÃO 

9.1. Caberá à Comissão Curadora da Habilitação conferir os trabalhos, dados e 

documentos solicitados. 

9.2. Os trabalhos aprovados na conferência serão automaticamente habilitados para 

registro no Acervo de Boas Práticas Urbanas. 

9.3. Não haverá julgamento de mérito ou qualquer outra análise subjetiva dos trabalhos 

propostos, uma vez que esta Chamada Pública Aberta não se caracteriza como concurso. 

 

10. DA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

10.1. As experiências habilitadas pela Comissão Curadora de Habilitação do Acervo de 

Boas Práticas Urbanas serão publicadas no hotsite www.caubr.gov.br/eleicoes2022 e 

divulgadas pelas plataformas digitais do CAU/BR.  

 

11. DESPESAS E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

11.1. A presente Chamada Pública Aberta não prevê qualquer prêmio em dinheiro às 

iniciativas a serem registradas no Acervo de Boas Práticas Urbanas.  

11.2. Caso haja necessidade de recurso orçamentário para as atividades administrativas 

da ação, as despesas serão contempladas pelo Plano de Ação específico da Comissão de 

Relações Institucionais (CRI-CAU/BR).  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. O presente Edital de Chamamento Público Aberto terá eficácia 15 (quinze) dias após 

sua publicação no Diário Oficial da União e no ‘sítio eletrônico do CAU/BR, podendo a 

qualquer tempo ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, por decisão unilateral 

do CAU/BR, devido a motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique 

direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

12.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições apresentadas no 

presente Edital, em face da superveniência de normas federais, estaduais ou municipais, bem 

como em razão da conveniência e oportunidade da Administração, devidamente justificados.  

12.3. A participação implica na aceitação das condições do presente Edital, sendo as e os 

participantes responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase deste certame.  
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12.4. O CAU/BR reserva-se o direito de divulgar os trabalhos registrados no Acervo de 

Boas Práticas Urbanas e de utilizar, quando julgar oportuno, imagens e produtos do projeto 

apresentado em suas ações e peças de comunicação institucional, bem como em seu site na 

internet, sem qualquer ônus ao CAU/BR ou concessão de direitos ao proponente, o qual aceita 

referida cláusula.  

12.5. A participação neste Chamamento implica na aceitação da divulgação das 

experiências pelo CAU/BR nos termos deste Edital, bem como na anuência e concordância 

no que se refere aos direitos autorais sobre imagens, desenhos, textos, informações, planos, 

projetos, programas e ações.  

12.6. Fica estabelecido o endereço da internet http://www.caubr.gov.br para a divulgação 

de quaisquer informações públicas sobre a presente iniciativa, sem prejuízo da utilização de 

outros veículos de comunicação, oficiais ou não, de que o CAU/BR venha a dispor.  

12.7. Fica também estabelecido o endereço eletrônico: boaspraticas@caubr.gov.br para 

esclarecimentos de dúvidas com relação ao Edital.  

12.8. Em casos de omissão ou contradição deste Edital com o disposto a Legislação 

vigente, aplicar-se-ão as normas dos diplomas legais e ainda, de forma subsidiária as 

disposições da Lei nº 9.784, de 1999.  

 

13. DO FORO 

13.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal de 

Brasília, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos 

previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.  

 

Brasília, 22 de junho de 2022. 

  

  

 

JÚLIO MORENO 

Assessor-Chefe da ACS do CAU/BR 

  

about:blank
http://www.causp.gov.br/


 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 4/2022 

 

ANEXO I - IDENTIFICAÇÃO DA INICIATIVA  

 

[LOCAL], [DATA] 

À Comissão Curadora da Chamada Pública:  

Sr. Presidente: 

Pelo presente apresentamos proposta [PREEENCHER], conforme Edital da Chamada 

Pública Nº 4/2022, nos seguintes termos: 

 

Dados cadastrais 

Nome da proponente: CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Município: UF: CEP: Telefone: 

Web site: E-mail: 

Nome do Responsável Legal: CPF: 

C.I./ Órgão 

Expedidor: 

Período do mandato: Cargo: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

 

 

Apresentação da Proponente (se pessoa jurídica) 

a. Objetivos profissionais/empresariais/institucionais (missão): 

b. Data de constituição: 

c. Principais atuações: 



 

 

Em qual Eixo da “Carta aos (às) Candidatos (as) nas Eleições de 2022” a proposta se 

enquadra? 

 

Apresentação da proposta ‐ Justificativa técnica e social 

 

 

Textos de até 5.000 caracteres contendo, resumo da “boa prática” indicada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos do projeto 

 

 

Público‐alvo 

a. Perfil do público 

b. Estimativa de beneficiados com a proposta 

 

 

Abrangência geográfica 



 

 

- O endereço do local onde a proposta foi implementada (para aquelas que se 

apliquem a um território maior, bairro, cidade, basta indicar algum endereço central); 

 

 

Contribuições da ação para o segmento da Arquitetura e Urbanismo 

 

 

Material ilustrativo (enviar para boaspraticas@caubr.gov.br) 

(As ações deverão ser ilustradas com até 4 fotos/ilustrações (formato JPG, de até 

10mb cada) 

         (Eventuais vídeos poderão ser anexados à proposta por meio de links) 

 

 

Identificação do(s) responsável(eis) pela proposta 

 

 

 

 

 

 

 

[RAZÃO SOCIAL, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPONENTE]
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 4/2022 

 

ANEXO II - AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

 

[LOCAL], [DATA] 

 

A Proponente por este instrumento e na melhor forma de direito, autoriza o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil a publicar em seus meios de comunicação, impressos e 

digitais, e divulgar para a mídia e o público em geral, na integralidade, a título universal, em 

caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável (i), o conteúdo inscrito no Edital de Chamada 

Pública Aberta de Iniciativas de Boas Práticas Urbanas, incluindo textos, ilustrações e vídeos, 

se houver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RAZÃO SOCIAL, NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPONENTE] 
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