
 
 
Ata da terceira 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 seis do mês de 
dezembro de dois mil e vinte e um. 
 
 
 
 

Ao sexto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, de forma remota, reuniram-se 1 
os membros da Comissão de Seleção de Propostas do Edital de Chamamento Público de 2 
Apoio Institucional n° 5/2021, a arquiteta e urbanista Camila Leal Costa, Conselheira do 3 
CAU/BR e coordenadora desta comissão; o arquiteto e urbanista Nilton de Lima Júnior, 4 
Conselheiro do CAU/BR; a arquiteta e urbanista Cristina Barreiros, Conselheira do CAU/BR; 5 
a arquiteta e urbanista e funcionária do CAU/BR Ana Laterza, e a arquiteta e urbanista e 6 
funcionária do CAU/BR, Virgínia Manfrinato Cavalcante, nomeados através da Portaria 7 
Presidencial nº 376 de 29 de setembro de 2021, abaixo assinados, além de Antonio Couto 8 
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 
planos de trabalho e documentos de habilitação, nos termos dos itens 16 e 17 do edital 11 
05/2021, dos 9 (nove) primeiros colocados:  12 
 13 

 OSC / CNPJ / Nº do Projeto NOME DO PROJETO 

1º (Norte) 
Laboratório da Cidade – LDC 

CNPJ 41.622.169/0001-60 
Projeto nº41 

Cidades Desejáveis: Mão na Massa na Comunidade 

2º (Centro-
Oeste) 

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 

3º (Sudeste) 
Associação Futuro Melhor 
CNPJ 01.440.073/0001-67 

Projeto nº27 
Plano Popular para o Futuro Melhor 

4º (Nordeste) 
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 

5º (Sul) 

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 

6º 
Centro Sócio Pastoral N S da Conceição  

CNPJ 09.428.764/0001-75 
Projeto nº43 

Mãe Luiza Acessível 

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 

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 

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 

A assessoria informou aos membros da comissão que todas as entidades enviaram a 14 
documentação referente aos planos de trabalho e documentação de habilitação. Como 15 
forma de agilizar os trabalhos da comissão, foi solicitado apoio da Gerência Adminstrativa 16 
na análise dos documentos de habilitação e o resultado da análise aparece descrito na 17 
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planilha de cada projeto. Em relação aos planos de trabalho, estes foram analisados de 18 
acordo com o que prevê o item 16 do edital 05/2021, com atenção à relação dos formulários 19 
de solicitação de patrocínio, selecionados na reunião anterior desta comissão. Na sequência 20 
foi realizada a análise pelos membros da comissão, com considerações e diligências a 21 
respeito dos Planos de Trabalho dos projetos na ordem de classificação, do primeiro ao 22 
nôno. Na planilha abaixo, o primeiro colocado: 23 
 24 

PROJETO Cidades Desejáveis: Mão na Massa na Comunidade 
OSC Laboratório da Cidade – LDC 

 
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. 

OBSERVAÇÕES NO PLANO DE 
TRABALHO 

1) Como sugestão, recomenda-se que o Plano de Divulgação para rede social 
— que prevê post único na primeira etapa — possa ser ampliado; 

2) O objetivo principal do projeto permite o resgate de pertencimento de espaços 
públicos, centralizando a comunidade no processo de participação, 
transformação e experiência de seus espaços. É também importante a 
proposta de estabelecer parcerias com órgãos da administração pública; 

3) Ressalva para apresentação de slides – se em ambiente fechado, escuro, 
deverá garantir o distanciamento, uso de máscaras, disponibilidade de álcool 
gel e demais recursos necessários durante a pandemia do Novo Coronavírus. 

DOCUMENTO REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos documentos de habilitação 

I - Cópia autenticada de seu ato 
constitutivo, contrato social ou 
estatuto social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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. 

III - b) Certificado de regularidade 
para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), expedido 
pela Caixa Econômica Federal;  

SIM  

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; 

SIM  

III - d) Certidão negativa de débitos 
trabalhistas;  

SIM  

IV - Ata de eleição e/ou ato de 
designação das pessoas habilitadas 
a representar a pessoa jurídica, se 
for o caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos 
dirigentes da entidade, com 
endereço, número e órgão expedidor 
da carteira de identidade e número 
de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da 

SIM  
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Receita Federal do Brasil - RFB de 
cada um deles; 
VI - Comprovação de que a 
organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu 
representante legal, conforme 
modelo do Anexo X; 

SIM  

CONCLUSÃO Os itens indicados na célula APONTAMENTOS E DILIGÊNCIAS devem ser 
obrigatoriamente revistos para aprovação do Plano de Trabalho.  
 
Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO devem 
ser pontos de atenção no desenvolvimento das ações previstas.  
 
Para aprovação da documentação de habilitação, a OSC deve apresentar o item: 
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; 

Na planilha abaixo, o segundo colocado: 25 
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 E DILIGÊNCIAS 1) O objeto apresentado no presente plano de trabalho difere em alguns pontos do 

objeto inscrito no 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.; 

OBSERVAÇÕES NO PLANO DE 
TRABALHO 

O projeto tem grande potencial de formação e capacitação de agentes técnicos 
trans-multi-disciplinares, tornando-os aptos a atuarem como multiplicadores de 
iniciativas comunitárias, a prestar assessoria sociotécnica a entidades locais e a 
articular recursos, pessoas, entidades, ferramentas e táticas territoriais. 

DOCUMENTO REGULAR (sim/não) Diligência quanto aos documentos de habilitação 
I - Cópia autenticada de seu ato 
constitutivo, contrato social ou 
estatuto social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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; 

SIM  

III - b) Certificado de regularidade 
para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), expedido 
pela Caixa Econômica Federal;  

SIM  

III - c) Certidões negativas de tributos 
estaduais e municipais, ou, em se 
tratando de contribuinte isento, cópia 
do documento de isenção, emitidos 

SIM  
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pelo órgão competente do Estado e 
do Município; 
III - d) Certidão negativa de débitos 
trabalhistas;  

SIM  

IV - Ata de eleição e/ou ato de 
designação das pessoas habilitadas 
a representar a pessoa jurídica, se 
for o caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos 
dirigentes da entidade, com 
endereço, número e órgão expedidor 
da carteira de identidade e número 
de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB de 
cada um deles; 

SIM  

VI - Comprovação de que a 
organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu 
representante legal, conforme 
modelo do Anexo X; 

SIM  

CONCLUSÃO Para garantir a aprovação do Plano de trabalho, a OSC deve apresenta-lo revisado, 
com as adequações indicadas na célula APONTAMENTOS E DILIGÊNCIAS. 
 
Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO devem 
ser pontos de atenção no desenvolvimento das ações previstas.  
 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE APROVADA. 

Na planilha abaixo, o terceiro colocado: 26 
PROJETO Plano Popular para o Futuro Melhor 
OSC Associação Futuro Melhor 
APONTAMENTOS E DILIGÊNCIAS NÃO HÁ. 
OBSERVAÇÕES REFERENTES AO PLANO DE 
TRABALHO 

1) Para prestação de conta, sugere-se um detalhamento mais claro 
dos pagamentos em espécie, relacionando atividades e trechos a 
fim de especificar despesas variadas e a precisa destinação dos 
valores.  

2) Importante a conceituação no projeto do morar ampliado, não 
apenas como um teto, mas como direito à cidade, com 
elaboração de estudo de urbanização e regularização fundiária; 

DOCUMENTO REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos documentos de habilitação 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, 
contrato social ou estatuto social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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. 

III - b) Certificado de regularidade para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
expedido pela Caixa Econômica Federal;  

SIM  

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. 

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  SIM  
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das 
pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica, se for o caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de 
cada um deles; 

SIM  
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VI - Comprovação de que a organização da 
sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu representante 
legal, conforme modelo do Anexo X; 

SIM  

CONCLUSÃO O PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO SEM RESSALVAS. 
 
Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE 
TRABALHO devem ser pontos de atenção no desenvolvimento das 
ações previstas.  
 
Para aprovação da documentação de habilitação, a OSC deve 
apresentar os itens: 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; e III - c) Certidões 
negativas de tributos municipais, ou, em se tratando de contribuinte 
isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão 
competente do Estado e do Município; 

Na planilha abaixo, o quarto colocado: 27 
PROJETO Regularização Fundiária e Melhorias Habitacionais na 

Comunidade Terras Belas, Conde/PB 
OSC União por Moradia Popular da Paraíba 
APONTAMENTOS E DILIGÊNCIAS NÃO HÁ. 
OBSERVAÇÕES REFERENTES AO PLANO DE 
TRABALHO 

1) O plano de trabalho atende os critérios de avaliação. Percebe-se 
o ajuste de direcionamento dos recursos oriundos da CEHAP, 
sem prejuízo ao projeto; 

2) Quanto à divulgação, sugere-se apresentar a quantidade de 
peças promocionais com maior precisão; 

3) Importante proposta de promoção de segurança jurídica da 
propriedade com regularização fundiária, bem como a 
qualificação de espaço público comunitário, por meio de 
intervenção urbana colaborativa, devendo ser pontapé inicial para 
mais beneficiários. 

DOCUMENTO REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos documentos de 
habilitação 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, 
contrato social ou estatuto social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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; 

SIM  

III - b) Certificado de regularidade para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
expedido pela Caixa Econômica Federal;  

SIM  

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; 

SIM  

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  SIM  
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das 
pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica, se for o caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de 
cada um deles; 

SIM  

VI - Comprovação de que a organização da 
sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu representante 
legal, conforme modelo do Anexo X; 

SIM  

CONCLUSÃO Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE 
TRABALHO devem ser pontos de atenção no desenvolvimento das 
ações previstas.  
O PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO SEM RESSALVAS. 
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A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE 
APROVADA.  
 
PROJETO APTO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA. 

Na planilha abaixo, o quinto colocado: 28 
PROJETO 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 

OSC IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil – 
Departamento Paraná 

APONTAMENTOS E DILIGÊNCIAS NÃO HÁ; 
OBSERVAÇÕES REFERENTES AO PLANO DE 
TRABALHO 

O plano de trabalho atende os critérios de avalição e está de acordo 
com a proposta apresentada inicialmente. O valor da assessoria da 
FJP foi maior que o projetado, porém percebe-se que o orçamento 
total foi reajustando sem extrapolar o previsto. 

DOCUMENTO REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos documentos de habilitação 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, 
contrato social ou estatuto social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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; 

SIM  

III - b) Certificado de regularidade para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
expedido pela Caixa Econômica Federal;  

SIM  

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; 

SIM  

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  SIM  
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das 
pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica, se for o caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de 
cada um deles; 

SIM  

VI - Comprovação de que a organização da 
sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu representante 
legal, conforme modelo do Anexo X; 

SIM  

CONCLUSÃO Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE 
TRABALHO devem ser pontos de atenção no desenvolvimento das 
ações previstas.  
 
O PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO SEM RESSALVAS. 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE 
APROVADA.  
 
PROJETO APTO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA. 

Na planilha abaixo, o sexto colocado: 29 
PROJETO Mãe Luiza Acessível 
OSC Centro Sócio Pastoral N S da Conceição 
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 total de ATÉ 20 unidades. É 
necessário compatibilizar o objeto inscrito e o apresentado no plano de trabalho; 
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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. 

OBSERVAÇÕES REFERENTES AO 
PLANO DE TRABALHO 

1) Sugere-se que as ações previstas no plano de divulgação sejam ampliadas e 
reforçadas capilarizando com os demais parceiros (SEHARPE e Coletivo Poty). 
Além disso, recomenda-se o uso de outros meios de comunicação; 

2) A atuação do Mãe Luiza Acessível se mostra relevante diante dos problemas 
referentes às habitações com inadequações, um universo sobre o qual, as 
ações da ATHIS são fundamentais. 

DOCUMENTO REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos documentos de habilitação 

I - Cópia autenticada de seu ato 
constitutivo, contrato social ou 
estatuto social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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; 

SIM  

III - b) Certificado de regularidade 
para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), expedido 
pela Caixa Econômica Federal;  

SIM  

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; 

SIM  

III - d) Certidão negativa de débitos 
trabalhistas;  

SIM  

IV - Ata de eleição e/ou ato de 
designação das pessoas habilitadas 
a representar a pessoa jurídica, se 
for o caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos 
dirigentes da entidade, com 
endereço, número e órgão expedidor 
da carteira de identidade e número 
de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB de 
cada um deles; 

SIM  

VI - Comprovação de que a 
organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu 
representante legal, conforme 
modelo do Anexo X; 

SIM  

OBSERVAÇÕES REFERENTES À 
DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 

Para garantir a aprovação do Plano de trabalho, a OSC deve apresentá-lo revisado, 
com as adequações indicadas na célula APONTAMENTOS E DILIGÊNCIAS. 
 
Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO devem 
ser pontos de atenção no desenvolvimento das ações previstas.  
 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE APROVADA. 

Na planilha abaixo, o sétimo colocado: 30 
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PROJETO Capacitação profissional para construção civil: empoderamento e 
fortalecimento da autogestão no Sol Nascente/DF 

OSC Associação Panã Arquitetura Social 
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. 

OBSERVAÇÕES REFERENTES AO 
PLANO DE TRABALHO 

1) Sugere-se a ampliação do uso das redes sociais, inserindo as redes dos 
parceiros do projeto; 

2) O projeto contribui para o fortalecimento da autogestão do grupo atendido, 
através de ação  coletiva entre a comunidade e os profissionais de ATHIS -
arquitetas e estudantes de arquitetura, profissionais de engenharia e de serviço 
social. Outro importante objetivo deste projeto é trazer a participação ativa do 
arquiteto e urbanista nas comunidades, além de evidenciar a contribuição do 
profissional de arquitetura e urbanismo no acompanhamento e execução de 
obras por meio de processos de autogestão; 

3) Detalhar melhor a frequência de divulgação do projeto. 
DOCUMENTO REGULAR (sim/não) Diligência quanto aos documentos de habilitação 
I - Cópia autenticada de seu ato 
constitutivo, contrato social ou estatuto 
social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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; 

SIM  

III - b) Certificado de regularidade para 
com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), expedido pela 
Caixa Econômica Federal;  

SIM  

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; 

SIM  

III - d) Certidão negativa de débitos 
trabalhistas;  

SIM  

IV - Ata de eleição e/ou ato de 
designação das pessoas habilitadas a 
representar a pessoa jurídica, se for o 
caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos 
dirigentes da entidade, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira 
de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB de cada um deles; 

SIM  

VI - Comprovação de que a 
organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu 
representante legal, conforme modelo 
do Anexo X; 

SIM  

OBSERVAÇÕES REFERENTES À 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Para garantir a aprovação do Plano de trabalho, a OSC deve apresentá-lo 
revisado, com as adequações indicadas na célula APONTAMENTOS E 
DILIGÊNCIAS. 
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Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO devem 
ser pontos de atenção no desenvolvimento das ações previstas.  
 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE APROVADA. 

Na planilha abaixo, o oitavo colocado: 31 
PROJETO Espaço coletivo para a comunidade de Remanescentes 

do Quilombo Toca/Santa Cruz – Paulo Lopes/SC 
OSC Sindicato de Arquitetos no Estado de Santa Catarina 
APONTAMENTOS E DILIGÊNCIAS NÃO HÁ. 
OBSERVAÇÕES REFERENTES AO PLANO DE 
TRABALHO 

1) O plano de trabalho atende os critérios de avalição e está de acordo 
com a proposta apresentada inicialmente; 

2) Importante poder de replicabilidade do projeto com potencial de 
fomentar iniciativas no conjunto das comunidades quilombolas de 
Santa Catarina, servindo como unidade de mobilização e 
organização  interna, como também de interlocução com as 
estruturas  institucionais em diferentes instâncias de poder. Além 
ainda da valorização de princípios, métodos e técnicas de 
bioconstrução, tendo como base o emprego do bambu; 

DOCUMENTO REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos documentos de habilitação 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, 
contrato social ou estatuto social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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; 

SIM  

III - b) Certificado de regularidade para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), expedido pela Caixa Econômica 
Federal;  

SIM  

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; 

SIM  

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  SIM  
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das 
pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica, se for o caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
de cada um deles; 

SIM  

VI - Comprovação de que a organização da 
sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu representante 
legal, conforme modelo do Anexo X; 

SIM  

OBSERVAÇÕES REFERENTES À 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE 
TRABALHO devem ser pontos de atenção no desenvolvimento das 
ações previstas.  
 
O PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO SEM RESSALVAS. 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE 
APROVADA.  
 
PROJETO APTO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA. 

Na planilha abaixo, o nono colocado: 32 
PROJETO II Fórum de Assessoria Técnica Popular do Nordeste: assessoria técnica 

popular como plataforma pelo direito de habitar 
OSC Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade 
APONTAMENTOS E DILIGÊNCIAS NÃO HÁ. 
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OBSERVAÇÕES REFERENTES AO PLANO DE 
TRABALHO 

1) O plano de trabalho atende os critérios de avalição e está de 
acordo com a proposta apresentada inicialmente; 

2) O Fórum proposto constitui-se em importante vetor de divulgação 
da Arquitetura e Urbanismo sob a ótica da assessoria técnica 
popular. 

DOCUMENTO REGULAR 
(sim/não) 

Diligência quanto aos documentos de habilitação 

I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, 
contrato social ou estatuto social; 

SIM  

II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ); 

SIM  

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; 

SIM  

III - b) Certificado de regularidade para com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
expedido pela Caixa Econômica Federal;  

SIM  

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; 

SIM  

III - d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;  SIM  
IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das 
pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica, se for o caso; 

SIM  

V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da 
entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de 
cada um deles; 

SIM  

VI - Comprovação de que a organização da 
sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado; 

SIM  

VII – Declaração assinada por seu representante 
legal, conforme modelo do Anexo X; 

SIM  

OBSERVAÇÕES REFERENTES À 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Os itens indicados na célula OBSERVAÇÕES NO PLANO DE 
TRABALHO devem ser pontos de atenção no desenvolvimento das 
ações previstas.  
 
O PLANO DE TRABALHO FOI APROVADO SEM RESSALVAS. 
A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO FOI PLENAMENTE 
APROVADA.  
 
PROJETO APTO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA. 

 33 
Para as entidade em fase de diligenciamento, será concedido o prazo de 10 (dez) dias, ou 34 
seja, até 16 (dezesseis) de dezembro  de dois mil e vinte e um, conforme o  item 16.3 do 35 
Edital nº 05/2021, para o cumprimento das diligências supracitadas com relação ao Plano 36 
de Trabalho e aos Documentos de Habilitação. Reitera-se que o conteúdo dos itens dos 37 
Planos de Trabalho que não foram objetos de diligenciamento, obrigatoriamente não 38 
poderão sofrer alterações, ressalvados os casos de extrema necessidade, cujas eventuais 39 
alterações deverão ser informadas ao CAU/BR. Reforçamos a importância de, juntamente 40 
com os Novos Planos de Trabalho, anexar ofício com planilha indicativa de quais itens 41 
sofreram alterações em comparação com sua primeira versão. Para as entidades que 42 
tiveram sua documentação de habilitação e plano de trabalho aprovados sem ressalvas, a 43 
documentação segue agora para que o CAU/BR possa realizar os trâmites internos para fins 44 
de firmar termo de fomento, não cabendo mais avaliação desta comissão em relação aos 45 
referidos projetos. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora Camila Leal declarou 46 
encerrada a terceira reunião ordinária da Comissão de Seleção de Propostas do Edital de 47 
Chamamento Público de Apoio Institucional nº 05/2021 do CAU Brasil. 48 
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