
 

 

 
 
 
Ata da Terceira Reunião Ordinária da 
Comissão Especial de Seleção dos 
Projetos do Edital de Chamada Pública nº 
01/2020, realizada no dia seis de agosto de 
dois mil e vinte, online por meio da 
Plataforma ZOOM. 
 
 
 
 

Ao sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às 09:00 (nove horas), online por meio 1 
da Plataforma ZOOM, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção dos Projetos do 2 
Edital de Chamada Pública nº 01/2020, a arquiteta e urbanista Karla Moroso (membro 3 
externa convidada), o arquiteto e urbanista Gustavo Andrade Neto (membro externo 4 
convidado e representante de camâra temática), a arquiteta e urbanista Paula Zacarias 5 
(membro externa convidada), a arquiteta e urbanista Conselheira Suplente do CAU/SC 6 
Christiane Muller e o arquiteto e urbanista e empregado efetivo do CAU/SC Leonardo 7 
Vistuba Kawa, nomeados através das Portarias Ordinatórias nº 012 de 30 de abril de 2020 8 
e nº 019 de 29 de junho de 2020 que altera a primeira, abaixo assinados, além do 9 
Assessor Especial da Presidência do CAU/SC, Antonio Couto Nunes, gestor das parcerias 10 
oriundas da Chamada Pública nº 01/2020, neste ato como secretário da comissão, 11 
assessorados pelo Gerente administrativo e financeiro Filipe Lima Rockenbach, a fim de 12 
analisar a documentação das entidades selecionadas para apresentação dos planos de 13 
trabalho e documentos de habilitação de cada uma das propostas a seguir. Para a  14 
CATEGORIA A (ATHIS) do Edital, foram selecionadas a Entidade Associação 15 
Internacional Habitat Para A Humanidade - Habitat, Projeto “Construindo Comunidades 16 
Saudáveis” e a Entidade Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento de Santa 17 
Catarina, Projeto “Diretrizes para implementação da Lei de ATHIS no enfrentamento da 18 
pandemia COVID-19 nos municípios catarinenses: um estudo a partir de Chapecó”, e na 19 
CATEGORIA B (Ensino, formação e pesquisa) do Edital, foram selecionadas a Entidade 20 
Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento de Santa Catarina, Projeto 21 
“Desenvolvimento de plataforma digital georreferenciada e colaborativa para o 22 
mapeamento de grupos e comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental nos 23 
municípios da área conurbada de Florianópolis” e Entidade Instituto Courb, Projeto “Curso 24 
‘Enfrentamento Do Planejamento Urbano Local No Cenário Da Pandemia”. Após 25 
verificação e constatação da existência de quórum, foi feita a abertura da reunião. A 26 
assessoria informou aos membros da comissão que uma das entidades não enviou a 27 
documentação referente aos planos de trabalho nem a documentação de habilitação 28 
indicada no edital no prazo previsto, tampouco houve comunicação oficial a respeito pela 29 
entidade ‘Associação Internacional Habitat para A Humanidade – Habitat’. A assessoria 30 
jurídica participou desta etapa da reunião para explicar as implicações jurídicas da não 31 
entrega da documentação no prazo e quais as alternativas que a comissão poderia tomar. 32 
Diante da inércia da entidade em atender as condições e prazos previstos no edital, a 33 
comissão entendeu por desclassificar a proposta ‘Construindo Comunidades Saudáveis”. 34 
Assim, as cotas inicialmente reservadas para este projeto (12 cotas) tornam-se disponíveis 35 
novamente, permitindo a convocação das demais entidades classificadas, observada a 36 
ordem de classificação, a apresentarem a documentação relativa aos itens 15 e 16 do 37 
edital de chamada pública 01/2020 (Plano de Trabalho e Documentos de habilitação. Ao 38 
final desta ata serão indicadas as entidades que poderão apresentar documentação, de 39 
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acordo com a classificação original.  Em relação aos planos de trabalho, estes foram 40 
analisados de acordo com o que prevê o item 15 do edital 01/2020, com atenção à relação 41 
dos formulários de solicitação de patrocínio, selecionados em reunião realizada no dia três 42 
do mês de julho de dois mil e vinte. Na sequência foi realizada a análise pelos membros da 43 
comissão, com considerações e diligências a respeito dos Planos de Trabalho dos 44 
projetos na ordem que segue:                45 
 46 
Categoria: A - Ações que promovam a justiça social no âmbito das famílias em 
vulnerabilidade socioeconômica, nas questões relativas à Habitação de Interesse Social; 
Projeto: Diretrizes para implementação da Lei de ATHIS no enfrentamento da pandemia 
COVID-19 nos municípios catarinenses: um estudo a partir de Chapecó 
Entidade proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil Departamento de Santa Catarina 
Apontamentos: Diligências: 
A comissão avaliou o projeto e 
entendeu que não restam 
dúvidas quanto ao atendimento 
dos requisitos descritos no edital, 
relativos ao Plano de trabalho. 

 
 
 
 

Observações: Plano de Trabalho aprovado. 

 47 
Categoria: B - Ações no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão que promovam a 
mitigação dos efeitos da crise provocada pela pandemia Covid-19.  
Projeto: Desenvolvimento de plataforma digital georreferenciada e colaborativa para o 
mapeamento de grupos e comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental 
nos municípios da área conurbada de Florianópolis 
Entidade proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil Departamento de Santa Catarina 
Apontamentos: Diligências: 
A comissão avaliou o projeto e 
entendeu que não restam 
dúvidas quanto ao atendimento 
dos requisitos descritos no edital, 
relativos ao Plano de trabalho. 

 
 
 
 

Observações: Plano de Trabalho aprovado. 

 48 
Categoria: B - Ações no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão que promovam a 
mitigação dos efeitos da crise provocada pela pandemia Covid-19. 
Projeto: Curso ‘Enfrentamento Do Planejamento Urbano Local No Cenário Da Pandemia 
Entidade proponente: Entidade Instituto Courb 
Apontamentos: Diligências: 
O plano de trabalho está muito 
sintético. Apesar de apresentar 
os itens previstos no edital, a 
comissão de avaliação entende 
que as atividades devem ser 
detalhadas para que haja mais 
clareza e precisão em relação à 
execução efetiva do projeto. 

Detalhar melhor a metodologia, definir a ementa do 
curso. 
Detalhar o cronograma de execução, identificando 
quais ações preparatórias e quais serão posteriores. 
Caso julguem necessário adequar as datas previstas 
(pelo cronograma apresentado as atividades já 
tiveram início), apresentar nova previsão de datas. 
Esclarecer como arquitetos e urbanistas receberão 
desconto ou gratuidade, conforme descrito no item 
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12.1 do edital. 
Descrever de forma clara a remuneração dos 
professores, o que compreende a hora dos 
profissionais. 

 Especificar em quais itens o valor patrocinado pelo 
CAU/SC será destinado. 

Observações: Reforçamos a importância de, juntamente com os Novos Planos de 
Trabalho, anexar ofício com planilha indicativa de quais itens sofreram alterações em 
comparação com sua primeira versão.  
 
 49 
A seguir está a conferência com relação aos Documentos de Habilitação presentes no 50 
item 16.1 do Edital, por projeto e respectiva Entidade: 51 
 52 
Categoria: A - Ações que promovam a justiça social no âmbito das famílias em 
vulnerabilidade socioeconômica, nas questões relativas à Habitação de Interesse Social; 
Projeto: Diretrizes para implementação da Lei de ATHIS no enfrentamento da pandemia 
COVID-19 nos municípios catarinenses: um estudo a partir de Chapecó 
Entidade proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil Departamento de Santa Catarina 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

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 A documentação 
apresentada já 
está vencida. Em 
diligência interna, 
através de 
verificação digital, 
a Comissão 
verificou que o 
documento está 
regular. 

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 A documentação 
apresentada já 

está vencida. Em 
diligência interna, 

através de 
verificação digital, 

a Comissão 
verificou que o 

documento está 
regular. 
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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 IV 

SIM  

Observações: Documentação de habilitação aprovada. 

 53 
Categoria: B - Ações no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão que promovam a 
mitigação dos efeitos da crise provocada pela pandemia Covid-19.  
Projeto: Desenvolvimento de plataforma digital georreferenciada e colaborativa para o 
mapeamento de grupos e comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental 
nos municípios da área conurbada de Florianópolis 
Entidade proponente: Instituto dos Arquitetos do Brasil Departamento de Santa Catarina 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

Observações: Trata-se da mesma entidade já indicada acima, portanto, a documentação 
de habilitação foi aprovada. 
 54 
Categoria: B - Ações no âmbito do Ensino, da Pesquisa e da Extensão que promovam a 
mitigação dos efeitos da crise provocada pela pandemia Covid-19. 
Projeto: Curso ‘Enfrentamento Do Planejamento Urbano Local No Cenário Da Pandemia 
Entidade proponente: Entidade Instituto Courb 

 
Documento 

 
Regular 

(SIM / NÃO) 

 
Diligência 

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  
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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 IV 

SIM  

Observações: Documentação de habilitação aprovada. 

 55 
Para as entidade em fase de diligenciamento, será concedido o prazo de 15 (quinze) dias, 56 
ou seja, de 8 (oito) de agosto a 22 (vinte e dois) de agosto de dois mil e vinte, conforme os 57 
itens 15.3 e 16.5 do Edital nº 01/2020, para o cumprimento das diligências supracitadas 58 
com relação ao Plano de Trabalho. Reitera-se que o conteúdo dos itens dos Planos de 59 
Trabalho que não foram objetos de diligenciamento, obrigatoriamente não poderão sofrer 60 
alterações, ressalvados os casos de extrema necessidade, cujas eventuais alterações 61 
deverão ser informadas ao CAU/SC. Reforçamos a importância de, juntamente com os 62 
Novos Planos de Trabalho, anexar ofício com planilha indicativa de quais itens sofreram 63 
alterações em comparação com sua primeira versão. Conforme item 16.3. do Edital, os 64 
proponentes deverão manter a regularidade da documentação durante o processo seletivo 65 
e a celebração da parceria. 66 
Para as entidades que tiveram sua documentação de habilitação e plano de trabalho 67 
aprovados sem ressalvas, a documentação segue agora para que o CAU/SC possa 68 
realizar os trâmites internos para fins de firmar termo de fomento, não cabendo mais 69 
avaliação desta comissão em relação aos referidos projetos. Considerando a 70 
desclassificação da primeira colocada da Categoria A, e que as 12 cotas por ela solicitadas 71 
voltam a estar disponíveis, retoma-se a planilha original de classificação para que se possa 72 
identificar as entidades que devem ser convocadas a apresentar a documentação 73 
pertinente.  74 
 
Quadro de projetos classificados (nota igual ou acima de 6,0, conforme item 13.5 Do 
Edital) na CATEGORIA A: 
 
CLASSIF. 
ORIGINAL ENTIDADES 

CNPJ 
NOME DO 
PROJETO NOTA 

QUANTIDADE 
DE COTAS 

SOLICITADAS 

 
STATUS  

 
 
 

1º 

Associação 
Internacional Habitat 
Para A Humanidade 

- Habitat  
CNPJ: 

18.093.824/0001-19 

Construindo 
Comunidades 

Saudáveis 

8,82 12 

Desclassificada 
em 07/08/2020 

por não 
apresentação de 
documentação 
de habilitação e 

plano de 
trabalho. 

 
2º 

Instituto dos 
Arquitetos do Brasil - 

Diretrizes para 
implementação 7,76 6 Não houveram 

diligencimentos. 
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Departamento de 
Santa Catarina  

CNPJ: 
83.813.477/0001-13 

da Lei de 
ATHIS no 

enfrentamento 
da pandemia 

COVID-19 nos 
municípios 

catarinenses: 
um estudo a 

partir de 
Chapecó
  

Projeto 
aprovado. 

 
3º 

Associação 
Remanescentes de 
Quilombo Morro do 

Fortunato  
CNPJ: 

10.207.174/0001-54 

Ponto de 
Higienização e 

Lavatório 
Coletivo 7,36 10 

Considerando a 
desclassificação 

da primeira 
colocada, 

entidade apta a 
ser convocada. 

 
4º 

Associação Pró-
CREP (criar, 

reciclar, educar e 
preservar) CNPJ: 

06.071.917/0001-63 

Inclusão 
Socioambiental 
na Pandemia 

Covid 19 6,56 2 

Considerando a 
desclassificação 

da primeira 
colocada, 

entidade apta a 
ser convocada. 

 
Quadro de projetos classificados (nota igual ou acima de 6,0, conforme item 13.5 Do Edital) na 
CATEGORIA B: 
 
CLASSIF. 
ORIGINAL ENTIDADES 

CNPJ 

NOME DO 
PROJETO NOTA 

QUANTIDADE 
DE COTAS 

SOLICITADAS 

 
STATUS  

1º Instituto dos 
Arquitetos do Brasil 
- Departamento de 

Santa Catarina  
CNPJ: 

83.813.477/0001-
13 

Desenvolvimento 
de plataforma 

digital 
georreferenciada 

e colaborativa 
para o 

mapeamento de 
grupos e 

comunidades em 
situação de 

vulnerabilidade 
socioambiental 
nos municípios 

da área 
conurbada de 
Florianópolis 

9,00 6 

Não houveram 
diligencimentos. 

Projeto 
aprovado. 

2º Instituto COURB  
CNPJ: 

27.033.376/0001-
59 

Curso 
“Enfrentamento 
do planejamento 
urbano local no 

cenário da 
pandemia.” 

8,42 4 

Diligenciamentos 
determinados 

pela comissão de 
seleção. Prazo 
de 15 dias para 

correção, 
conforme edital. 
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Informou-se que será publicado o resultado desta ata, o prazo recursal acerca do resultado 75 
preliminar será de 08/08/2020 à 12/08/2020 e, após o prazo recursal, em caso de não 76 
haver alteração na classificação acima detalhada, as entidades classificadas na terceira e 77 
quarta colocação da CATEGORIA A deverão aguardar a convocação do CAU/SC para 78 
apresentar o plano de trabalho e documentos de habilitação, conforme previsão do item 79 
14.6 do edital. Nada mais havendo a tratar, as 11:00 (onze horas), o Coordenador Gustavo 80 
Andrade Neto declarou encerrada a terceria reunião ordinária da Comissão Especial de 81 
Seleção dos Projetos do Edital de Chamada Pública nº 01/2020 do CAU/SC. 82 
 
 
 
 
 
 
 
Gustavo Andrade Neto 
Arquiteto e Urbanista 

Coordenador da 
Comissão de Seleção 

dos Projetos de Edital de 
Chamada Pública nº 

01/2020 

 Karla Moroso  
Arquiteta e Urbanista 

Coordenadora adjunta da 
Comissão de Seleção dos 

Projetos de Edital de 
Chamada Pública nº 01/2020 

 Leonardo Vistuba Kawa 
Empregado do CAU/SC 
Membro da Comissão de 
Seleção dos Projetos de 

Edital de Chamada 
Pública nº 01/2020  

 
 
 
 
 
 
 

Paula Zacarias  
Arquiteta e Urbanista 

Membro da Comissão de 
Seleção dos Projetos de 

Edital de Chamada 
Pública nº 01/2020 

 Christiane Muller  
Arquiteta e Urbanista e 

Conselheira Suplente do 
CAU/SC 

Membro da Comissão de 
Seleção dos Projetos de 

Edital de Chamada Pública 
nº 01/2020 

 Antonio Couto Nunes 
Arquiteto e Urbanista 

Secretário da Comissão 
de Seleção dos Projetos 
de Edital de Chamada 

Pública nº 01/2020 

 
 

Gustavo Pires de Andrade Neto (Aug 12, 2020 15:37 ADT)

Paula Zacarias (Aug 12, 2020 18:31 ADT) Christiane Müller (Aug 17, 2020 10:43 ADT)
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