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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

Contratação de consultoria para elaboração de um plano estratégico de 

implementação da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS nos 

moldes da Lei 11.888/08, para ser aplicado no Estado de Santa Catarina. 

2. APRESENTAÇÃO 

O apoio do CAU à ampliação da atuação profissional dos arquitetos e urbanistas nas 

ações relacionadas a ATHIS atende ao objetivo estratégico de ¨fomentar o acesso da 

sociedade à Arquitetura e Urbanismo¨.  

2.1. JUSTIFICATIVA 

A Lei 11.888/08 assegura as famílias de baixa renda a assistência técnica pública 

e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Apesar 

da conquista legislativa, o desconhecimento da Lei reflete na ausência da sua 

aplicabilidade e, em consequência, no aumento das condições precárias de 

habitação de grande parte da população de baixa renda. Com o objetivo de 

incentivar as práticas voltas para Assistência Técnica em Habitações de 

Interesse Social (ATHIS), em 2017 o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Brasil (CAU/BR) definiu que todos os CAU/UFs destinassem 2% de seu 

orçamento para apoiar ações Assistência Técnica em Habitações de Interesse 

Social (ATHIS) durante o ano de 2017, tendo em vista o princípio fundamental 

dos programas de assistência técnica e a universalização do acesso aos serviços 

de Arquitetura e Urbanismo.  

O objetivo é universalização dos acessos aos serviços de arquitetura e 

urbanismo, com o intuito de promover estes serviços para as demandas mais 

carentes da sociedade, onde a arquitetura configure como promotora de 

qualidade de vida e contribua para a construção e qualificação da cidade em 

suas áreas mais vulneráveis e que estabeleça um elo entre as demandas da 

sociedade e dos profissionais de arquitetura e urbanismo e aplicação da 

assistência técnica de forma abrangente e contínua. 

A criação da Comissão Temporária de Assistência Técnica (CTEC), através da 

deliberação plenária nº 129 do CAU/SC, veio atender à necessidade da criação 

de um grupo de trabalho voltado para o debate, o estudo e o desenvolvimento 

de ações relacionadas à política de assistência técnica pública e gratuita, 
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conforme Lei 11.888/2008, com o intuito de promover o acesso de todos os 

segmentos da sociedade catarinense à arquitetura e urbanismo.    

O Estado de Santa Catarina possui grande demanda de profissionais e entidades 

que demonstram interesse em trabalhar com a ATHIS. O Plano Estratégico de 

Implementação da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, por 

meio de seus entregáveis, objetiva contribuir para a capacitação, atuação e 

articulação destes agentes o que poderá oportunizar na destinação de recursos 

pelo CAU e demais entidades nesta área.  

Dentre as ações relacionadas a ATHIS que o CAU/SC já tem implementado, 

destacamos alguns projetos oriundos do 2º Congresso Catarinense de 

Arquitetura e Urbanismo voltados para Assistência Técnica de Habitação e 

Interesse Social que realizar-se-ão através de editais de patrocínio em 2017, 

além de outras relacionadas ao tema, como o patrocínio do CAU/SC de 

seminários promovidos pelo IAB/SC.  

2.2. OBJETIVO GERAL 

Promover a implementação/ regulamentação e conhecimento da Lei 

11.888/08, aos profissionais (liberais e escritórios), instituições, órgãos públicos 

e outros segmentos buscando assegurar a assistência técnica pública e gratuita 

para realização de todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução 

da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e 

engenharia necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização 

fundiária da habitação buscando garantir melhor qualidade de vida à 

população. 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do plano são definidos da seguinte forma: 

 Aprimorar, através da produção e disseminação de material técnico-

profissional, com o intuito de sensibilizar, informar, educar, difundir e 

fomentar conhecimentos e/ou troca de experiências promovendo a 

produção de conhecimento na área da ATHIS. 

 Planejar a execução dos trabalhos relacionados ao objeto do presente termo 

de referência; 

 Conduzir as ações e a aplicação dos recursos do CAU para fomentar e apoiar 

a implementação da ATHIS;  

 Definir a conceituação, abrangência e diretrizes para a atuação profissional 

relativa ao arquiteto e urbanista na prática da ATHIS; 
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 Identificar formas de acesso aos profissionais de arquitetura e urbanismo 

pelos atendidos para ATHIS e propor outras, inclusive indicando as formas 

de implementação; 

 Analisar e reavaliar o arcabouço de ferramentas e instrumentos de 

regulamentação, fiscalização e relacionamento entre o CAU e os 

profissionais, contemplando todas as atividades da cadeia técnica da ATHIS, 

pública e privada; 

 Identificar as principais causas que dificultam a consolidação e 

implementação da ATHIS;  

 Compilar a legislação existente e correlata à ATHIS; 

 Identificar e propor formas de contribuir com a viabilização da ATHIS como 

política pública; 

 Identificar possíveis falhas no Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social e propor soluções para implementação da ATHIS; 

 Identificar formas atuais de financiamento para ATHIS e propor outras 

passíveis de implementação; 

 Buscar e propor mecanismos para o atendimento efetivo de todas as faixas 

de renda abrangidas pela legislação; 

 Promover o desenvolvimento de ciclos de produção habitacional que 

incluam o arquiteto e urbanista e garantam o atendimento de famílias que 

dependem integralmente do Poder Público, e famílias que possuem algum 

grau de autonomia ou acesso a crédito 

 Desenvolver legislação específica complementar ou substitutiva referente à 

ATHIS; 

2.4. ABRANGÊNCIA 

A abrangência do plano está vinculada às ações do CAU/SC e CAU/BR, à 

articulação e proposições de ações no âmbito das entidades que compõem a 

rede estadual vinculadas à ATHIS e agentes aptos à desenvolverem os serviços 

de ATHIS. 

De maneira geral o público a ser atendido é a sociedade comum e a produção 

da cidade de maneira amplamente sustentável, destacando: 

 O Poder Público em todos seus níveis e instâncias;  

 A população que demanda pelos serviços de ATHIS;  

 Agentes aptos à desenvolverem os serviços de ATHIS – incluindo sua atuação 

através de escritórios modelos, universidades, entidades, órgãos públicos, 

arquitetos e urbanistas, empresas de arquitetura e urbanismo, cooperativas 

profissionais, associações de profissionais, entre outros; 
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 As demais entidades vinculadas ao ciclo de produção de habitação de 

interesse social. 

3. METODOLOGIA 

Como premissa fundamental, esclarece-se que a empresa ou instituição contratada 

deverá atuar de forma articulada com a Comissão Temporária de Assistência Técnica 

- CTEC e representantes do CAU/SC, envolvendo-os no planejamento e promovendo 

o acompanhamento de suas ações. 

Na sequência estão descritos os procedimentos metodológicos para a realização dos 

trabalhos. 

A construção do documento deve envolver no mínimo 03 reuniões específicas (ações 

institucionais, ações órgãos públicos e ações entidades e profissionais) com a CTEC e 

convidados, oficina ampliada de discussão com outros agentes, pesquisa de 

legislação e boas práticas, nacionais e internacionais, na área. 

4. ETAPAS E PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

Etapas a serem produzidos para alcançar os objetivos propostos: 

4.1. PLANO DE TRABALHO  

Apresentar um plano que defina e detalhe a forma de desenvolvimento dos 

trabalhos; o grau de atendimento do Objetivo Geral e dos Objetivos Específicos; 

a forma de atendimento da metodologia de trabalho proposta pelo Termo de 

Referência; as datas para realização dos eventos, reuniões de acompanhamento 

e fiscalização, entregas dos produtos; identificar os principais documentos 

internos do CAU/SC e da rede que subsidiarão o desenvolvimento dos trabalhos. 

4.2. DIAGNÓSTICO 

Elaboração de diagnóstico sobre ATHIS contemplando minimamente os 

seguintes itens: 

 Principais parâmetros conceituais da atuação dos profissionais relacionadas 

a prática da ATHIS; 

 Abrangência da atuação dos profissionais relacionadas a prática da ATHIS; 

 Principais demandas relativas à ATHIS existentes no estado de Santa 

Catarina; 

 Levantamento e análise da legislação referente ao tema de ATHIS; 
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 Práticas e experiências na área de ATHIS, desenvolvidas em Santa Catarina e 

aquelas desenvolvidas em nível nacional com relevância; 

 Formas de subsídio e financiamento;  

 Posicionamento e regulamentação do CAU em relação a ATHIS; 

 Nível de conhecimento dos atores (profissionais e sociedade) em relação a 

ATHIS; 

 Arranjos institucionais existentes. 

4.3. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ATHIS 

Elaboração de um plano de implementação de ATHIS com ações de curto a 

longo prazo, por um período de até seis anos. Este plano deverá conter, como 

mínimo, os seguintes itens: 

 Ações institucionais de abrangência do CAU/SC e CAU/BR; 

 Ações institucionais com os órgãos públicos, no âmbito do Poder Executivo, 

Legislativo e Judiciário; 

  Ações institucionais com entidades representativas da sociedade civil 

organizada; 

 Ações práticas que pudessem ser viabilizadas através de edital de patrocínio; 

 Ações de divulgação;  

Devem ser apresentados para as ações supracitadas instrumentos de aplicação 

(custo, atores, atividades, etc..), estratégia de sustentação, ações de 

monitoramento da aplicação do plano: 

4.3.1. Versão Preliminar do Plano de Implementação  

4.3.2. Evento Participativo para Discussão  

4.3.3. Versão Final do Plano de Implementação  

4.4. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Elaboração de legislação específica necessária a implementação da ATHIS, 
como: 

 Minuta de projeto de Lei com objetivo da regulamentação da ATHIS a nível 

municipal. 

 Outras minutas de projeto de lei que vierem a ser pertinentes a partir das 

conclusões dos trabalhos realizados.  

4.5. CARTILHA 

Desenvolver um modelo de cartilha ilustrada referente a ATHIS, devendo ser 

prevista a versão e-book e a versão para impressão. O conteúdo da cartilha 
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deve estar voltado aos profissionais, poder público e população. A versão para 

impressão deve prever uma tiragem de 1000(hum mil) unidades.  

Para efeitos de orçamento da versão impressa, prever: 

Tamanho A5; 50 páginas (impressão frente e verso); impressão 4/4 cmyk; papel 

couchê fosco 115 miolo e papel couchê fosco 250para a capa. 

4.6. APRESENTAÇÃO  

Desenvolver uma narrativa sobre o processo e os resultados com respectiva 

apresentação (formato ppt) para que possa ser utilizado posteriormente. 

Considerações sobre as etapas e produtos a serem entregues 

Os produtos devem ser apresentados em versão preliminar à CTEC, a qual 

acompanhará os serviços contratados, examinará e emitirá parecer técnico. Caso seja 

aceito como satisfatório, será considerado como versão definitiva. Caso haja 

necessidade de alguma correção, a contratada deve realizar os ajustes ou 

complementações necessárias, encaminhando nova versão. 

Os produtos devem ser escritos em língua portuguesa e entregues, na versão 

preliminar, para análise da CTEC, em meio físico e digital, conforme solicitação da 

equipe de acompanhamento, e na versão final, após aprovação, em 2 vias originais, 

impressas em qualidade laserprint ou similar, em papel formato A4, conforme a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com exceção dos mapas, desenhos, 

gráficos e demais anexos, para os quais poderão ser utilizados outros formatos para 

sua perfeita compreensão (devendo estar inseridos no documento).  

Para cada produto específico é exigida a apresentação o documento de registro de 

responsabilidade técnica relativa a cada conselho a que pertencem os profissionais 

envolvidos, para juntada ao processo administrativo do contrato e ao relatório 

específico. 

Deverá ser entregue uma síntese do plano de implementação em forma de 

apresentação editável digital.  

Os produtos também devem ser fornecidos em CD ou DVD, identificados e com rótulo 

conforme o conteúdo, formatado e gravado em programa editável (doc xls, .dwg, .plt, 

pdf, etc) e em arquivo de apresentação .ppt . Todo o material entregue deve ser feito 

também na forma de arquivos editáveis. 

Os eventos serão registrados através de lista de presença, as fotos e apresentações 

utilizadas irão compor o acervo da comissão (CTEC).  
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias, observando-se o 

cronograma a seguir:  

 

5.1 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Produtos 

Prazo de entrega 
(dias) 

Pagamento( dias) 

15 45 60 90 120 15 45 60 90 120 

1. PLANO DE TRABALHO X         
2% do 

valor do 
contrato 

        

2. DIAGNÓSTICO   X         
10% do 
valor do 
contrato 

      

03 reuniões específicas (ações 
institucionais, ações órgãos 
públicos e ações entidade.) 

  X               

3. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Plano de Implementação 
Versão Preliminar 

    X         
8% do 

valor do 
contrato 

    

3.2 Evento Participativo para 
Discussão (oficina ampliada de 
discussão com outros agentes)  

    X             

3.3 Plano de Implementação 
Versão Final 

      X         
30 % do 
valor do 
contrato 

  

3.4 Legislação Específica         X         

50 % do 
valor do 
contrato 

3.5 Cartilha, E-book e 
apresentação 

        X         

 

 

6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

A avaliação, acompanhamento, recebimento, fiscalização e aprovação do objeto 

contratado serão realizados pela Comissão Temporária de Assistência Técnica – CTEC 

e a assessoria da comissão.  
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O recebimento dos produtos especificados será avaliado buscando verificar se os 

objetivos definidos foram alcançados e se todas as atividades previstas foram 

realizadas com sucesso. Além desses aspectos, os produtos também serão avaliados 

quanto ao conteúdo, atendimento satisfatório para o alcance dos objetivos previstos; 

quanto à forma de apresentação, se atendeu as especificações e exigências técnicas 

estabelecidas; e quanto ao prazo, se foram cumpridos os prazos acordados e as 

dificuldades na execução das atividades. 

7. QUALIFICAÇÃO EQUIPE 

A contratada deverá dispor de uma equipe com as seguintes qualificações técnicas: 

1. Arquiteto e Urbanista com acervo técnico em coordenação ou elaboração de 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo desejável, ainda, experiência 

comprovada em desenvolvimento de projetos e execução de obras relativas à 

prática de ATHIS; 

2. Advogado com experiência em direito urbanístico; 

3. Design gráfico. 

8. VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS 

O valor dos serviços é estimado em R$ 146.813,17, tendo em vista o preço médio 

aferido com a pesquisa de mercado realizada. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica a cargo da contratada responsabilizar-se pelos custos de deslocamento e estadia 

para as reuniões previstas nos itens 2 (Diagnóstico) e 3 (Plano de Implementação) do 

Cronograma deste Termo de Referência, devendo estar presente, no mínimo, o 

Coordenador da Equipe e o responsável pelo produto desenvolvido. 

10. APROVAÇÃO 

Termo de Referência aprovado pela Deliberação nº 010/2017 da Comissão 

Temporária de Assistência Técnica (CTEC/SC) de 02 de junho de 2017 com revisão 

final em 17 de agosto de 2017. 
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