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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

Contratação de consultoria para elaboração de conteúdo, metodologia e 

realização de curso de capacitação em assistência técnica para habitação de interesse 

social (ATHIS). 

2. APRESENTAÇÃO 

Com objetivo de incentivar as práticas de assistência técnica para habitação de 

interesse social (ATHIS) e ampliar o acesso à arquitetura e ao urbanismo, em 2017 o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) definiu que todos os CAUs 

estaduais (CAUs/UF) destinassem 2% do seu orçamento para apoiar ações de ATHIS. 

Em atenção às diretrizes do CAU/BR, o CAU de Santa Catarina, conjuntamente 

com o escritório AH! Arquitetura Humana, desenvolveu um Plano Estratégico de 

Implementação de ATHIS (PEI – ATHIS) como meio de fomentar e regulamentar a 

assistência técnica no estado. Neste segundo semestre de 2018, o PEI - ATHIS está 

sendo divulgado em diversas cidades de Santa Catarina e em algumas oportunidades 

nacionais. O plano busca atingir o poder público, população e profissionais interessados.   

O PEI-ATHIS é composto basicamente por quatro volumes. O Diagnóstico 

compreende o primeiro deles, em que é feito um reconhecimento de como é praticada 

a ATHIS em Santa Catarina atualmente e uma análise das boas práticas no Brasil. A 

segunda parte é composta pelo Planejamento Estratégico de Implementação, em que, 

com base no diagnóstico, são propostos arranjos para a aplicação da assistência 

técnica. No terceiro volume, Legislação Específica, é feito um copilado de normas 

existentes sobre o tema e são apresentadas minutas de leis estaduais e federais para 

regulamentar a forma de como fazer ATHIS. Por fim, o plano apresenta uma cartilha 

resumo que está sendo promovida e distribuída e tem como objetivo divulgar e fomentar 

a assistência técnica.  

No escopo do PEI-ATHIS, inserido no volume de Planejamento Estratégico de 

Implementação, é previsto um plano de ações que baliza as atividades e os recursos 

em ATHIS do CAU/SC nos próximos anos. As ações promovidas pelo conselho podem 

acontecer em parceria com outras entidades, poder público ou com entidades 

representativas da sociedade civil organizada. Além disso, são previstas ações de 

divulgação e ações práticas que possam ser viabilizadas através de edital de patrocínio.  

Este termo de referência, alinhado então ao Plano de Ações do PEI – ATHIS 

do CAU/SC, propõe a elaboração de metodologia, conteúdo e realização de um curso 

de formação para interessados em atuar com assistência técnica para habitação de 

interesse social. O curso busca inteirar profissionais sobre o direito à cidade e à moradia, 

atrelando-o às demandas sociais da arquitetura e urbanismo, ao mesmo tempo em que 

trata de questões mais práticas do exercício da assistência técnica, como a segurança 

jurídica profissional, tecnologias construtivas propícias e arranjos possíveis para 

viabilização da ATHIS. 

Previsto para acontecer em diversas cidades de Santa Catarina, e objetivando 

atender profissionais do poder público, autônomos, do terceiro setor e também agentes 
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comunitários, o curso busca contribuir para a formação da cultura da prática de ATHIS 

no estado.  

 

2.1. JUSTIFICATIVA 

Em reforço ao direito social à moradia previsto no art. 6º da Constituição Federal 

de 1988, a Lei Federal nº 11.888/08 foi promulgada com o objetivo de assegurar a 

famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto de 

construção de habitação de interesse social. Apesar da conquista legislativa, em 2018, 

quando a constituição completa 30 anos e decorridos 10 anos da promulgação desta 

Lei, a legislação ainda é desconhecida e pouco aplicada no país e em Santa Catarina. 

Em consequência disso, verifica-se o aumento das condições precárias de habitação de 

grande parte da população de baixa renda.  

O Planejamento Estratégico de Implementação de ATHIS promovido pelo 

CAU/SC objetiva contribuir para a mudança desse cenário, fomentando a 

universalização dos acessos aos serviços de arquitetura e urbanismo, com intuito de 

promover estes serviços para as demandas mais carentes da sociedade, em que a 

arquitetura configure como promotora da qualidade de vida e contribua para a 

construção e qualificação da cidade em suas áreas mais vulneráveis. 

O curso de capacitação em ATHIS para profissionais interessados entra no 

escopo do Plano de Ações do CAU/SC previsto pelo PEI-ATHIS e objetiva contribuir 

para a formação de profissionais capacitados a trabalhar com assistência técnica, de 

modo a colaborar para a formação da cultura da prática de ATHIS no estado.  

Dada a complexidade do tema, fundamental que o profissional/empresa 

contratado para ministrar o curso de capacitação possua experiência com a prática de 

ATHIS, tendo elaborado projetos de habitação social, bem como, tenha domínio da 

prática do ensino, com didática e metodologia adequadas para ministrar o curso. 

 

2.2. OBJETIVO GERAL  

Elaborar e realizar um curso de capacitação com o intuito de habilitar 

profissionais a atuar com ATHIS através de conteúdos pertinentes ao tema, incluindo 

as pautas do direito à cidade e à moradia, políticas públicas e habitação, demandas 

sociais da arquitetura e do urbanismo, responsabilidade técnica e sua importância, 

segurança jurídica e responsabilidade civil diante das intervenções em ATHIS.  

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são definidos da seguinte forma:  

 Fomentar e contribuir para o fortalecimento da prática de ATHIS em 

Santa Catarina; 

 Munir de conteúdo técnico profissionais interessados em trabalhar com 

ATHIS; 

 Estimular e apoiar maior rede de profissionais liberais capacitados para 

trabalhar com ATHIS; 
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 Formar e capacitar, para atuação com ATHIS, os profissionais servidores 

públicos, fortalecendo-a enquanto política pública; 

 Fortalecer e capacitar ONGs e assessorias populares, mesmo quando 

multidisciplinares, interessadas em trabalhar ou que já trabalhem com 

assistência técnica voltada para a promoção da justiça e inclusão social 

nas cidades;  

 Propor e dispor de ferramentas (cadastros, estrutura, materiais) que 

possam estimular e apoiar os novos profissionais a trabalhar com ATHIS;  

 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.  

 Difundir a ATHIS como direito para as famílias de baixa renda, e também 

como uma necessidade, um vetor para a qualificação do ambiente 

construído, urbano e rural, seja na escala individual ou coletiva; 

 Informar profissionais sobre a importância da responsabilidade técnica, 

segurança jurídica e responsabilidade civil diante das intervenções em 

ATHIS;  

 Difundir a ATHIS como possível campo de atuação para profissionais 

arquitetos e urbanistas; 

 

2.4. ABRANGÊNCIA/ PÚBLICO ALVO 

O público atendido pelo curso de capacitação em ATHIS, de maneira geral, 

abrange:  

 Profissionais servidores públicos relacionados à ATHIS;  

 ONGs e assessorias populares que trabalhem ou tenham interesse em 

trabalhar com ATHIS; 

 Arquitetos e Urbanistas; 

 Demais profissionais de áreas relacionadas (direito, assistência social, 

engenharia civil); 

 Agentes Comunitários. 

 

3. METODOLOGIA 

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

contratada deverá atuar de forma articulada com a Comissão Especial de Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS 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 da metodologia e material de curso de capacitação deve envolver 

no mínimo 4 reuniões específicas (ações institucionais, ações órgãos públicos e ações 
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entidades e profissionais) com a CATHIS e convidados, oficina ampliada de discussão 

com outros agentes.  

 

4. ETAPAS E PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E REALIZADOS NA 
CONTRATAÇÃO  

Descrição dos produtos a serem entregues/elaborados para se 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 de reuniões de acompanhamento e fiscalização, entregas dos 

produtos e realização dos cursos. 

 

4.2. PROPOSTA DE METODOLOGIA 

Elaborar proposta de curso de capacitação direcionado ao público alvo 
especificado neste termo de referência (item 2.4). Devem ser apresentadas a estrutura 
do curso, conteúdo previsto, metodologia de ensino e forma de articulação com a 
realidade local.   

O curso deverá abarcar, entre outros, os seguintes conteúdos: direito à cidade e 
à moradia, políticas urbanas e habitação, demandas sociais da arquitetura e do 
urbanismo, responsabilidade técnica, responsabilidade civil e segurança jurídica dos 
arquitetos em intervenções de ATHIS, tecnologias construtivas propícias, contratos, 
convênios, fontes de recursos, relações trabalhistas e arranjos possíveis para ATHIS 
(alinhados às definições do PEI – ATHIS.  

Além disso, o curso deve estar articulado de forma prática a realidade local de 
cada município em que for ministrado, por meio de uma área com carências sociais e 
habitacionais pré-selecionada. Desse modo, a contratada deve entrar em contato com 
pelo menos um agente local de cada cidade, buscando aplicações práticas, quando 
possível, e formação de pilotos em locais de estudo.  

 

4.3. MATERIAL DIDÁTICO 

Elaborar todo o material necessário para ministrar o curso e disponibilizá-lo em 
versão impressa a todos os participantes para acompanhamento, além do material 
completo em formato digital.  

A seguir, consta uma sugestão de estruturação do conteúdo a ser abordado, por 
meio de temas-chave e módulos:  

 

a) Introdução às políticas urbanas, direito à cidade, à moradia e à 

assistência técnica. 

 Contextualização – panorama da produção habitacional brasileira e 

sua importância econômica; 

 As boas práticas em assistência técnica; 
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 A legislação nacional: a Constituição Federal, a lei 11.888/08, o 

Estatuto da Cidade. O Plano Nacional de habitação e a importância 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), PEI–ATHIS 

do CAU/SC. 

 

b) Irregularidades e legalização  

 Regularização fundiária, Lei Federal nº 13.465/17 

c) Visitas em campo: noções de abordagem, necessidades locais e 

particulares 

d) Produção do espaço urbano e arquitetônico 

 Análise de estudos de caso de soluções em ATHIS a serem definidos 

com a Comissão. 

e) Questão orçamentária dentro da HIS 

 Métodos de financiamento: subsídio público, soluções privadas e 

outras alternativas. 

f) Tecnologias propícias para projetos de ATHIS 

 Os principais sistemas construtivos utilizados em HIS e as 

possibilidades em inovação; 

 O custo e o impacto das tecnologias em projetos de ATHIS. 

g) Contratação 

Responsabilidade técnica, responsabilidade civil e segurança jurídica dos 

profissionais envolvidos em intervenções de ATHIS. Elaboração de laudo 

técnico de pré-existência, elaboração de laudo sócio econômico.  

Contratos, convênios, relações trabalhistas e arranjos possíveis para ATHIS. 

4.3.1. MATERIAL IMPRESSO E DIGITAL 

Deverão ser disponibilizadas, pela contratada, 100 cópias do material didático 

impresso necessário para o acompanhamento do curso, a ser entregue aos 

participantes. Deve ser entregue a versão digital, em formato editável, (.doc, .innd, .ai, 

.ppt, ou outro formato utilizado) e também em formato pdf. 

 

4.4. REALIZAÇÃO DO CURSO 

A contratada se responsabilizará por ministrar o curso, que será de caráter 

presencial e também possuir versão à distância, para possível disponibilização online 

pelo CAU/SC. O curso deverá ser realizado de forma gratuita para os participantes. 

O curso será oferecido nas cidades de Chapecó e Florianópolis. Será realizada 

uma turma em cada cidade, sendo que cada turma deve possuir 45 vagas, e contar 

carga horária mínima de 24 horas. A realização do curso deve ser no primeiro semestre 

de 2019, com as datas a serem definidas conjuntamente entre o CAU/SC e a contratada, 

levando em conta o calendário interno e de eventos do Conselho. A forma de inscrição 
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será online, pelo site do CAU/SC, e as vagas serão preenchidas por ordem de 

inscrição.  

São de responsabilidade da contratada: 

a) Disponibilizar, no mínimo, dois tutores para ministrar cada curso, nas 

cidades e datas (a definir no plano de trabalho); 

b) Disponibilizar o conteúdo didático e material impresso e digital necessário 

para a realização do curso;  

c) Arcar com os custos próprios de deslocamento e hospedagem necessários 

para a realização dos cursos; 

d) Filmagem dos cursos e produção dos vídeos editados; 

e) Produção da narrativa dinâmica sobre o processo e resultados do curso, 

em produção de vídeo explicativo ou outra ferramenta dinâmica/interativa 

semelhante. 

 

São de responsabilidade do CAU/SC:  

a) Definir e alugar os locais dos cursos; 

b) Secretariar e organizar a realização dos cursos; 

c) Contratar coffee break; 

d) Divulgação, Inscrições e emissão de certificados; 

e) Mobilização dos agentes locais. 

A contratada se obriga a ministrar o curso ainda que haja alteração das datas, 
cidades ou locais de sua realização, desde que seja com antecedência mínima de 30 
dias.  

 

4.5. MÍDIA DIGITAL 

Os cursos ministrados deverão ser gravados na íntegra e entregues em formato 
de vídeos editados, de maneira a serem disponibilizados posteriormente em plataforma 
online do CAU/SC que agregue os conteúdos ministrados, seus materiais, resultados e 
os participantes, de modo a fomentar a estruturação de uma rede de profissionais 
interessados / habilitados em ATHIS.   

Além disso, para divulgação, desenvolver uma narrativa dinâmica sobre o 
processo e resultados do curso, em produção de vídeo explicativo de aproximadamente 
5 minutos de duração ou outra ferramenta dinâmica/interativa semelhante, para que 
possam ser utilizados posteriormente para divulgação e acervo do conselho.  

 

Considerações sobre as etapas e produtos a serem entregues 

Os produtos devem ser apresentados em versão preliminar à CATHIS, 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 em 30 dias.  

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

preliminar, para análise da CATHIS, 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, 



 
 

8 

 

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 do 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. 

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 (CATHIS).  

 

5. VALOR ESTIMADO 

O valor total estimado para a contratação do objeto deste Termo de Referência 

é R$ 117.304,41 (cento e dezessete mil e trezentos e quatro reais e quarenta e um 

centavos). 

 

6. PRAZO DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO  

O prazo de vigência do contrato deverá ser de 08 (oito) meses. A execução dos 

serviços deverá ser no prazo de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, contados do dia 

07 de janeiro de 2019, observando-se o cronograma a seguir:  

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Produtos 
Prazo de Entrega (dias) Pagamento (dias) 

15 30 45 60 75 120* 150 165 15 45 75 120 165 

1. Plano de 
Trabalho 

X               
2% do 

valor do 
contrato 

        

2. Proposta de Metodologia 

2.1 Versão preliminar 
para avaliação 

  X                       

2.2 Versão final     X             
12% do 
valor do 
contrato 

      

3. Material Didático (versão digital) 

3.1 Versão 
Preliminar para 
avaliação 

      X                   

3.2 Versão final         X           
12% do 
valor do 
contrato 

    

4. Material Didático 
(versão impressa) 

          X               

5. Realização do curso  
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5.1 Florianópolis           X           
20% do 
valor do 
contrato 

  

5.2 Chapecó           X           
20% do 
valor do 
contrato 

  

6. Mídia Digital (item 4.5) 

       6.1 Versão Preliminar 
para avaliação 

            X             

      6.2 Versão final               X         
34% do 
valor do 
contrato 

*Prazo máximo. Os cursos podem ser realizados antes, dependendo da mobilização e disponibilidade de local. 

 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

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

contratado serão realizados pela Comissão Especial de Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social - CATHIS e a assessoria da comissão, devendo esta 

comissão, retornar as questões solicitadas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, por e-

mail, salvo justificativa maior a ser comunicada via ofício. 

Os produtos e atividades especificados serão avaliados buscando verificar se os 

objetivos definidos foram alcançados e se todas as atividades previstas foram realizadas 

com sucesso. Além desses aspectos, os produtos e atividades 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. 

 

8. DA ESCOLHA DA CONTRATADA E DA QUALIFICAÇÃO EQUIPE 

A empresa que apresentar o menor orçamento para a prestação dos serviços 

descritos será a escolhida. No entanto, a contratada deverá dispor de uma equipe, a 

qual deverá ser nominalmente informada em até 10 dias após assinatura do contrato, 

com as seguintes qualificações técnicas: 

• Articulador local; 

• Arquiteto e Urbanista com acervo técnico em desenvolvimento de projetos e 

execução de obras relativas à prática de ATHIS, além de experiência comprovada 

em ministrar aulas, cursos e oficinas1; 

• Assistente social com experiência em ATHIS; 

                                                        
1 Apresentar Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A - em nome do Arquiteto e Urbanista que 

será responsável técnico pela eventual execução do objeto do certame, que comprove já ter o profissional 
atuado na coordenação ou elaboração de pelo menos três projetos relativos à prática de ATHIS. Apresentar 
também documento que comprove já ter o profissional ministrado aulas, cursos ou oficinas de capacitação. 
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• Advogado com experiência em direito urbanístico, preferencialmente em relação 

à lei de regularização fundiária (nº 13.465/17), com experiência em 

Reurbanização Fundiária em HIS; 

• Jornalista e profissional capacitado para produção, edição de vídeo e produção 

textual.  

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

estadia para as reuniões decorrentes deste Termo de Referência, devendo estar 

presentes, no mínimo, dois membros da equipe contratada: o Coordenador da Equipe 

e o responsável pelo produto desenvolvido.  

Quanto aos direitos autorais do material desenvolvido, a logomarca e 

identificação dos autores deverá ser indicada no material final entregue ao Conselho, 

no entanto, o CAU/SC deve ser o único proprietário do material, tendo a liberdade de 

aplicar o curso como e quando tiver interesse, seja com posterior contratação da 

empresa que elaborou o método/conteúdo como com qualquer outra empresa que 

atenda aos pré-requisitos indicados pelo CAU/SC. Com posse do material didático, 

funcionários e Conselheiros do CAU/SC também poderão aplicar o curso, sem nenhuma 

compensação financeira à empresa contratada para elaboração. 

 

10. APROVAÇÃO 

Termo de Referência aprovado pela Deliberação nº 04/2018 da Comissão 

Especial de Assistência Técnica Para Habitação de Interesse Social (CATHIS/SC) de 

04 de outubro de 2018 com revisão final em 19 de novembro de 2018. 

Membros da CATHIS – Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social: Cláudia Elisa Poletto (Coordenadora), Rosana Silveira 

(Coordenadora Adjunta), Everson Martins (Membro Titular), Juliana Cordula Dreher de 

Andrade (Membro Suplente), Franciele Dal Prá (Membro Suplente), Christiane Müller 

(Membro Suplente), Antonio Couto Nunes (Assessor Especial da Presidência e 

assessor da comissão), Mônica Paludo (Secretária da comissão) 

 

 

Antonio Couto Nunes  
Assessor Especial da Presidência e 

assessor da CATHIS/SC 
 
 
 
 

 Cláudia Elisa Poletto  
Coordenadora da CATHIS/SC 

 
 
 

Everson Martins  
Membro Titular da CATHIS/SC 

 Franciele Dal Prá  
Membro Suplente da CATHIS/SC 

 
 
 

De acordo:  


