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DELI BERAÇÃO N' 34/20 1 9 - CD-CAU/BR

O CONSELHO DIRETOR -- CD-CAU/BR, reunido ordinariamente em Brasília-DF, na sede do CAU/BR,
no dia 1 8 de dezembro de 2019, no uso das competências que Ihe conferem no artigo 163 do Regimento
Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil tem sua sede funcionando desde
2013 em imóvel cedido em regime de comodato pela Superintendência do Património da União, situado
no SCS, Quadra 2, Bloco C, tem se mostrado insuficiente para o funcionamento de todas as atividades do
Conselho, hda visto que desde a sua ocupação, além de ser necessária a locação de espaços extemos
adicionais para a realização de reuniões regimentares (reuniões plenárias), o aumento do número de
funcionários e das atividades administrativas do Conselho têm mostrado a insuficiência de espaços para
o desenvolvimento das atividades administrativas com maior grau de conforto e segurança.

Considerando que a Deliberação n' 13/2019-CD-CAU/BR, solicitou a apresentação na reunião do dia
24.07.2019, um estudo sobre a mudança para a nova sede que contenha:

1 .1 . Espaço que não contemple as reuniões do Plenário;
1 .2. Espaço para 7 salas de reunião (5 para 1 0 pessoas e 2 para 1 5 pessoas);
1 .3. Estudo de necessidades de cada setor;

1 .4. Análise sobre a contratação ou não de escritório de arquitetânico de arquitetura (programa
de necessidades, prometo de interiores e avaliação do espaço);
1 .5. Estudo de valor estimado para contratação do escritório de arquitetura, locação de espaço jú
reformado e adaptado e mudança);
1 .6. Apresentação de plano de ação que contemple esses serviços na reprogramação que será
aprovada em agosto;

1 .7. Ferramenta que será utilizada para a contratação do escritório e a locação do espaço.

Considerando o CHAMAMENTO PUBLICO n'03/2019, para prospecção do mercado imobiliário em
Brasília (DF), visando a futura locação de imóvel comercial para suprir as necessidades de instalação da
Sede Provisória do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, mediante cometa de
propostas técnicas de imóveis comerciais que atendam aos requisitos mínimos especificados no Edital.

Considerando a PORTARIA PRÓS N' 263, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019, que cria grupo de trabalho
para proceder à avaliação das propostas de locação de imóveis ofertados em resposta ao CHAMAMENTO
PUBLICO 03/2019, para a nova sede provisória do CAU/BR, designa empregados para sua composição
e dá outras providências.

Considerando o Relatório conclusivo dos trabalhos do grupo de trabalho para avaliação prévia das
propostas de locação de imóveis para sede provisória do CAU/BR, apresentado pela Comissão
Temporária para locação da nova sede do CAU-BR, que avaliou 14 propostas e concluiu que a proposta
que mais atende aos requisitos do edital é a PROPOSTA 1 3 -- FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
SOCIAL, localizada no SEPS EQ. 702/902 ED. GENERAL ALENCASTRO

Considerando a DELIBERAÇÃO N' 03 8/20 1 9 -- CPFl-CAU/BR, que recomenda ao plenário do CAU/BR
a aprovação do Plano de Ação e Orçamento - exercício 2020 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil -- CAU/BR;
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Considerando a disponibilidade de receitas que possibilitam despesas de custeio ainda no exercício de
2019 ocasionada por:
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Aumento de arrecadação de anuidades do atual exercício Hmanceiro;
Recuperação de créditos; e
A ocorrência de saldos financeiros positivos em alguns Centros de Custos, cujos projetos
/atividades já foram executados na sua integralidade, e cujo somatório viabiliza a contratação de
despesas de custeio ainda neste exercício;

Considerando que o estudo apresentado pela auditoria intima do CAU/BR sobre a possibilidade legal e
económica da utilização de recursos do orçamento vigente, a título de pagamento de aluguéis a serem
apropriados em exercícios futuros, com base no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público,
elaborado pe[a Secretaria do Tesouro Naciona[ do Ministério da Fazenda; nos Acórdãos ] 34/95 e 59/99,
ambos do Plenário do TCU, que reconhecem a possibilidade de a Administração, de forma
excepcionalíssima, realizar pagamentos antes da efetiva execução do objeto contratado; e no art. 38 do
Decreto n' 93.872/82; concluiu que o CAU/BR tem todos os elementos legais, para utilizar os recursos
orçamentários de 20 19 em despesas de aluguéis de forma antecipada.

DELIBEROU

Solicitar ao presidente do CAU/BR que dê andamento ao processo de locação do imóvel
localizado no SEPS EQ. 702/902 - ED. GENERAL ALENCASTRO, de propriedade da Fundação
SISTEL de Seguridade Social, para sede provisória do CAU/BR;

Brasí[ia-DF, 1 8 de dezembro de 20]9
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