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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO  

Elaboração de roteiro didático e produção de vídeos e podcasts na temática da Assistência 
Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, com conteúdo baseado no material 
didático relativo à Capacitação em ATHIS do CAU/SC e editado com a marca do CAU/SC. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

Com objetivo de ampliar o acesso à arquitetura e ao urbanismo para todos, em 2017 o 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) definiu que todos os CAUs 
estaduais (CAU/UF) destinassem 2% do seu orçamento para apoiar ações no âmbito da 
ATHIS. Em atenção à estas diretrizes, o CAU de Santa Catarina, a partir da contratação do 
escritório AH! Arquitetura Humana, desenvolveu um Plano Estratégico de Implementação 
(PEI – ATHIS), de modo a balizar as ações do CAU/SC na temática da ATHIS por meio de 
um Plano de Ação. 

A partir de 2018, com a conclusão do PEI, o CAU/SC deu início à aplicação do Plano 
Estratégico para fomentar a ATHIS. Assim, consoante às ações A2 e B2 o Conselho, a partir 
da contratação da Consultoria ICPP, promoveu a elaboração de uma metodologia de curso 
em ATHIS, direcionado para profissionais, servidores públicos e sociedade civil em geral. O 
curso aplicado nas cidades de Chapecó e Florianópolis, contou com mais de 90 
participantes. Visto a relevância da ação para a formação continuada dos profissionais e a 
necessidade de promover mais capacitações em outras regiões de Santa Catarina, o 
CAU/SC decidiu por realizar novas edições. 

Contudo, dada a pandemia Covid-19 e as restrições orçamentárias, optou-se por converter 
o conteúdo didático resultante da Capacitação em formato de vídeo e podcast, a ser 
divulgado nas plataformas virtuais do Conselho. A viabilização desta iniciativa, que 
possibilita a democratização do acesso à informação acerca da ATHIS, se consolida, 
fundamentalmente, por este Termo de Referência. 

 

3. 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, decorridos 12 anos da sua promulgação, a 
legislação ainda é desconhecida e pouco aplicada em Santa Catarina, seja pelo Poder 
Público ou pela iniciativa privada. Consequentemente, verifica-se o aumento das condições 
precárias de habitação da população de baixa renda. Segundo a Fundação João Pinheiro 
(2018), em 2015, a demanda por habitação no estado somou 204.648 unidades. Desse dado 
alarmante decorrem inúmeros problemas sociais, como a violência e precária saúde urbana. 
Contudo, na contramão da omissão do poder público, o CAU/BR deliberou que todos os 
CAUs estaduais destinassem 2% de seu recurso anual para fomentar a ATHIS. A partir 
dessa decisão, visto a intermitência da disponibilidade de recurso, o CAU/SC decidiu pela 
elaboração de um Plano Estratégico de Implementação, de modo a direcionar de forma 
alinhada, sistêmica e crescente, as ações do Conselho em busca de uma cultura de ATHIS 
em Santa Catarina. 
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Com o PEI-ATHIS em mãos, o CAU/SC realizou ampla divulgação da lei pelo estado, onde 
teve contato com diversas demandas e insurgências. Nesse processo, evidenciaram-se 
duas dúvidas recorrentes entre os interessados no assunto: quais os desafios em trabalhar 
com ATHIS e como se deve começar? Uma vez constatada a lacuna na formação dos 
profissionais, a CATHIS recorreu ao PEI-ATHIS na busca por encontrar formas para suprir 
essa demanda, mesmo que parcialmente. Assim, consoante às ações A2 e B2, o CAU/SC 
realizou a contratação de uma consultoria para elaboração de material didático, metodologia 
de ensino e aplicação de 2 cursos de capacitação em Santa Catarina. Como supracitado, o 
ICPP, em conjunto com a CATHIS, desenvolveu e aplicou a metodologia com êxito, 
somando ao final do processo 90 pessoas capacitadas, entre elas profissionais liberais, 
servidores públicos e membros da sociedade civil. 

Visto o sucesso das edições já realizadas e a necessidade de ampliar a formação em ATHIS 
para outras regiões do estado, o CAU/SC decidiu por realizar outras edições do curso de 
capacitação ainda em 2020. Contudo, dada a situação de distanciamento social sugerida 
para prevenir os riscos de contaminação e propagação da doença Covid-19, o CAU/SC 
decidiu por democratizar o acesso à informação sobre ATHIS a partir da conversão do 
material didático, elaborado em 2019, em vídeo e arquivos de áudio. Os vídeos elaborados 
serão divulgados nas plataformas virtuais do CAU/SC de modo a alcançar um público 
diverso e facilitar o acesso à informação e à formação. 

Ante o exposto, o objetivo principal desse TR é democratizar o acesso aos materiais relativos 
à ATHIS produzidos pelo Conselho, a partir de vídeos didáticos, informativos e elucidativos, 
a serem produzidos e elaborados pela Contratada e divulgados pelo CAU/SC. Para tanto, é 
preciso alcançar os seguintes objetivos específicos: aprofundar os conhecimentos acerca do 
assuntos abordados nos vídeos; desenvolver identidade visual de apresentação dos vídeos; 
divulgar amplamente a ação; produzir material elucidativo e atrativo para o público a que se 
destina. 

Os vídeos devem possuir linguagem didática para atingir diretamente: arquitetos e 
urbanistas, interessados ou não por ATHIS; profissionais servidores e gestores públicos; 
profissionais de áreas relacionadas com a habitação e direitos sociais, tais como direito, 
assistência social e engenharia civil; comunidades demandantes por ATHIS, líderes 
comunitários, movimentos sociais, Instituições de Ensino Superior e institutos de pesquisa 
que englobem em suas atividades temas relacionados à arquitetura e urbanismo. 

Por fim, cabe destacar que esta iniciativa se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, propostos pela ONU, que visa uma nova agenda de desenvolvimento 
sustentável até o ano de 2030, sem deixar ninguém para trás. Este trabalho se relaciona, 
sobretudo, aos objetivos 3, 10 e 11, que visam, respectivamente, a saúde e bem-estar, 
redução das desigualdades e cidades e comunidades sustentáveis. 

 

4. METODOLOGIA 

Como premissa fundamental, esclarece-se que a 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, validação 
e promovendo o acompanhamento de suas ações. 

No âmbito da metodologia, é necessário, por parte da Contratada, analisar o material 
didático do CAU/SC, intitulado “ATHIS guia da assistência técnica para habitação social: o 
passo a passo” e o PEI-ATHIS, bem como efetuar pesquisas referentes à temática de cada 
material a ser produzido para a execução do objeto deste Termo de Referência. Cabe 
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destacar que o conteúdo presente no material didático representa uma base teórica, não 
esgotando por si só as informações a serem apresentadas nos vídeos. Após a pesquisa, a 
Contratada deverá organizar as informações coletadas sob a forma de roteiros para 
apresentação didática em vídeo - elaborados com qualidade, coerência e comprometidos 
com a produção intelectual nacional. Cabe destacar que, caso a Contratada perceba 
inconsistências na estrutura e organização do conteúdo dos vídeos e podcasts, poderá 
efetuar adequações, mediante aprovação do CAU/SC. 

É dever da contratada desenvolver a identidade visual do material, baseado na referência 
do PEI-ATHIS, sobretudo da cartilha “ATHIS: é um direito e muitas possibilidades”. 

É dever da contratada, após a aprovação dos roteiros: produzir os vídeos especificados 
neste Termo em resolução Full HD (1920 x 1080 pixels – 1080p), de forma atrativa ao público 
a que se destina; elaborar texto explicativo (máximo 1000 caracteres) e teaser de divulgação 
(duração 1 minuto) de cada vídeo; apresentar conteúdo com legenda; e indicar material de 
apoio sobre cada conteúdo trabalhado por vídeo. 

Além dos vídeos, a contratada deverá elaborar podcasts complementares aos temas 
abordados, entrevistando personalidades relevantes para o debate. Para tanto, será 
necessário desenvolver roteiro e elencar os convidados para cada gravação. Cabe 
evidenciar a necessidade de participação de um membro do CAU/SC em cada podcast. 

Fica a cargo do CAU/SC a divulgação e inserção das versões finais dos vídeos nas redes 
sociais do Conselho. 

Será necessário, por parte da contratada, elaborar 3 questionários sobre cada seção de 
vídeos. Os questionários deverão se basear nos seguintes parâmetros: 

▪ Deverão tratar apenas dos conteúdos abordados em cada seção a que se refere; 

▪ As perguntas devem ser objetivas e no formato múltipla escolha; 

▪ Os questionários serão respondidos pelos espectadores dos vídeos; 

▪ Os questionários ficarão hospedados no site oficial do CAU/SC; 

▪ As respostas consideradas satisfatórias garantirão certificado de participação. 

Para aperfeiçoar o conteúdo dos vídeos e permitir maior participação dos espectadores, será 
realizado um workshop on-line com a participação da Contratada e do CAU/SC, na figura de 
mediadores do debate. Esta ação seguirá condições específicas, conforme determinações 
do item 5.5. 

 

5. ETAPAS E PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

Etapas a serem produzidas para alcançar os objetivos propostos: 

 

5.1. 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 das 
reuniões de acompanhamento, fiscalização e entregas dos produtos. 
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5.2. Roteirização 

Para a execução do objeto deste Termo, se estabelece como princípios essenciais e, 
portanto, indispensáveis para a construção de um conteúdo crítico, coerente e didático, os 
seguintes aspectos sobre a ATHIS: 

▪ Enquanto prática profissional e não assistencialista; 

▪ Enquanto prática multidisciplinar; 

▪ Como normatização de um direito constitucional; 

▪ Deve ter caráter participativo, horizontal, atender às especificidades de cada 

comunidade e valorizar o saber popular. 

Na etapa do roteiro será necessário, por parte da contratada, apresentar o conteúdo dos 
vídeos organizados em forma de roteiro, devendo ser antecedido por pesquisa e 
aprofundamento nos conteúdos, bem como apresentar a identidade visual padrão a ser 
adotada para os vídeos. O material deverá ser encaminhado para análise, correção e 
aprovação do CAU/SC.  

Os vídeos deverão se fundamentar na seguinte estrutura e ordenamento:  

▪ 1 vídeo introdutório do debate, com participação de membros do CAU/SC, duração 

entre 5 e 10 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre o papel do conselho profissional em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a ATHIS e seu contexto nas lutas urbanas e marcos legais, duração 

de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre o cenário da habitação nacional e catarinense, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a ATHIS e o direito à cidade, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a ATHIS e saúde pública, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre experiências catarinenses exitosas em ATHIS, com representações 

dos quatro diferentes eixos de atuação previstos no PEI-ATHIS (pode público, iniciativa 

privada, academia e movimentos sociais), duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a importância do trabalho técnico-social para ATHIS, com a 

participação de um/a assistente social com experiência no assunto, duração de 30 

minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a prática do trabalho técnico-social, com a participação de um/a 

assistente social com experiência no assunto, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a ATHIS e a regularização fundiária, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre arranjos operacionais da ATHIS na esfera da iniciativa privada, duração 

de 30 minutos; 

▪ 2 vídeos sobre arranjos operacionais da ATHIS na esfera do Poder Público, duração 

de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre arranjos operacionais da ATHIS na esfera da pesquisa, ensino e 

extensão universitária, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre arranjos operacionais da ATHIS na esfera dos movimentos sociais, 

duração de 30 minutos; 
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▪ 1 vídeo sobre experiências exitosas em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre metodologia de trabalho em ATHIS em campo, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre orçamento e tabela de honorários em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre planejamento de obras em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre novas tecnologias em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre captação de recursos em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre os possíveis cenários para a ATHIS no pós-pandemia Covid-19, 

duração de 30 minutos; 

 

Será necessário apresentar o roteiro, os convidados e o período de entrega dos podcasts. 
O material deverá ser encaminhado para análise, correção e aprovação do CAU/SC. Devem 
ser apresentados, no mínimo, 4 podcasts nas seguintes temáticas:  

▪ 1 podcast abordando uma experiência de ATHIS na perspectiva do Poder Público, 

duração de 90 minutos; 

▪ 1 podcast abordando uma experiência de ATHIS na perspectiva da iniciativa privada, 

duração de 90 minutos; 

▪ 1 podcast abordando uma experiência de ATHIS na perspectiva dos Movimentos 

Sociais, duração de 90 minutos; 

▪ 1 podcast abordando uma experiência de ATHIS na perspectiva da academia, 

duração de 90 minutos 

Nesta etapa será necessário realizar, ao menos, 2 reuniões com a CATHIS para ajustar os 
detalhes do conteúdo a ser entregue. 

 

5.3. Produção dos vídeos sobre ATHIS 

Após a aprovação da versão final do Roteiro (etapa 5.2), a Contratada deverá produzir os 
vídeos e apresenta-los ao CAU/SC para análise em seções. A primeira seção compreende 
os 7 primeiros vídeos previstos no objeto, a saber:  

▪ 1 vídeo introdutório do debate, duração entre 5 e 10 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre o papel do conselho profissional em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a ATHIS e seu contexto nas lutas urbanas e marcos legais, duração 

de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre o cenário da habitação nacional e catarinense, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a ATHIS e o direito à cidade, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a ATHIS e saúde, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre experiências catarinenses exitosas em ATHIS, com representações 

dos quatro diferentes eixos de atuação previstos no PEI-ATHIS (pode público, iniciativa 

privada, academia e movimentos sociais), duração de 30 minutos; 
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O CAU/SC analisará o material entregue e encaminhará sugestões de alteração. Após a 
aprovação da versão final dos vídeos da seção 1, a contratada deverá produzir os vídeos 
subsequentes e apresentá-los ao CAU/SC para análise. O conteúdo dessa etapa (seção 2) 
compreende:  

▪ 1 vídeo sobre a importância do trabalho técnico-social para ATHIS, com a 

participação de um/a assistente social com experiência no assunto, duração de 30 

minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a prática do trabalho técnico-social, com a participação de um/a 

assistente social com experiência no assunto, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre a ATHIS e a regularização fundiária, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre arranjos operacionais da ATHIS na esfera da iniciativa privada, duração 

de 30 minutos; 

▪ 2 vídeos sobre arranjos operacionais da ATHIS na esfera do Poder Público, duração 

de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre arranjos operacionais da ATHIS na esfera da pesquisa, ensino e 

extensão universitária, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre arranjos operacionais da ATHIS na esfera dos movimentos sociais, 

duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre experiências exitosas em ATHIS, duração de 30 minutos; 

 

Após aprovação dos vídeos da seção 2, será necessário produzir a última etapa de vídeos 
(seção 3), a saber:  

▪ 1 vídeo sobre metodologia de trabalho em ATHIS em campo, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre orçamento e tabela de honorários em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre planejamento de obras em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre novas tecnologias em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre captação de recursos em ATHIS, duração de 30 minutos; 

▪ 1 vídeo sobre os possíveis cenários para a ATHIS no pós-pandemia Covid-19, 

duração de 30 minutos; 

 
Cabe destacar que cada vídeo deverá ser acompanhado de um teaser de divulgação, um 
texto de apresentação, legenda, bem como referências bibliográficas sobre os conteúdos 
abordados. 

Para cada seção de vídeo, a contratada deverá entregar um questionário, em formato de 
teste, a ser preenchido, de forma voluntária, pelo público-alvo. Ao todo, serão 3 
questionários, cada qual com perguntas relativas estritamente à seção apresentada e 
preferencialmente em formato múltipla escolha. O formulário ficará hospedado no site oficial 
do CAU/SC. 

Os vídeos devem possuir elementos gráficos para proporcionar maior dinâmica ao conteúdo. 
Além disso, é indispensável o uso de duas câmeras e qualidade na captura do som e da 
imagem. O profissional arquiteto e urbanista, conforme qualificação técnica especificada no 
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item 10, deve ser o expositor principal do conteúdo, podendo haver participações especiais 
ao longo dos vídeos. Os canais de Youtube “Gabriela Prioli” e “Nath Finanças” exemplificam 
o modelo a ser seguido, em relação ao formato de apresentação. 
 

 

5.4. Podcasts 

 
A contratada deverá produzir 4 podcasts no formato entrevista e debate. Deverão participar 
de cada conteúdo, no mínimo, um membro do CAU/SC, um membro da Contratada e um 
convidado com experiência em ATHIS. O conteúdo deverá seguir a seguinte ordenamento: 
 

▪ 1 podcast abordando uma experiência de ATHIS na perspectiva do Poder Público, 

duração de 90 minutos; 

▪ 1 podcast abordando uma experiência de ATHIS na perspectiva da iniciativa privada, 

duração de 90 minutos; 

▪ 1 podcast abordando uma experiência de ATHIS na perspectiva dos Movimentos 

Sociais, duração de 90 minutos; 

▪ 1 podcast abordando uma experiência de ATHIS na perspectiva da academia, 

duração de 90 minutos; 

Os podcasts deverão apresentar as problemáticas, acertos e equívocos das experiências, 
na perspectiva do entrevistado. 
 

 

5.5. Workshop On-line 

 
Para aperfeiçoar o conteúdo dos vídeos e permitir maior participação dos espectadores, será 
realizado um workshop on-line com a participação da Contratada e do CAU/SC, na figura de 
mediadores do debate. O objetivo da videoconferência é permitir a interação entre os 
espectadores, aprofundar alguns conteúdos de interesse dos participantes, além de 
fomentar a consolidação de uma rede de interessados no assunto. Para participar do 
workshop, os interessados deverão assistir aos vídeos (especificados no item 5.3) e 
responder aos questionários disponíveis no site do CAU/SC, indicando interesse no 
workshop. Sendo assim, o total de workshops a serem realizados dependerá do número de 
questionários respondidos e terá como requisito obrigatório: A) público mínimo de 30 
participantes; B) 50% dos participantes deverão ser oriundos do estado de Santa Catarina; 
C) 3 horas de duração. Fica a cargo do CAU/SC a disponibilização da ferramenta para 
realizar a videoconferência. 

Devido a imprevisibilidade de recebimento de formulários, fica a cargo do CAU/SC solicitar 
à Assessoria Contratada a participação nos workshops, sempre que houver demanda. 
Estima-se, a priori, a realização de 6 encontros no de 2021, 6 em 2022 e 6 em 2023, 
totalizando 18, este valor, no entanto, é mero estimado, não obrigando ao CAU/SC o 
pagamento da etapa caso a ação não seja efetuada. O período de vigência para a realização 
dos workshops é até 2023, ou seja, a Assessoria precisa apresentar disponibilidade de 
participar dos workshops neste período, mediante solicitação prévia do CAU/SC de no 
mínimo 30 dias. 
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O pagamento será efetuado após a realização de cada workshop, desvinculado das etapas 
5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 deste Termo de Referência. O valor unitário1 por Workshop On-line é de 
R$3.717,22. Este valor foi obtido através do preço médio aferido na pesquisa de mercado. 

Considerações sobre as etapas e produtos a serem entregues 

Os produtos identificados nos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 devem ser apresentados em versão 
preliminar à CATHIS, a qual acompanhará e examinará os serviços contratados. 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. 

Para cada produto entregue 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 que consistem em documentos escritos devem ser fornecidos por e-mail, para 
o endereço eletrônico assessoria.especial@causc.gov.br e comissoes@causc.gov.br, 
identificados conforme conteúdo, formatado e gravado em software editável (doc., xls, dwg., 
plt., pdf., etc.). 

Os materiais entregues serão de propriedade do CAU/SC e deverão apresentar a marca do 
CAU/SC em todos os produtos. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES 
 

Abaixo seguem as obrigações da Contratada e da Contratante. 
 

 

6.1. Da Consultoria 

Além do disposto nos itens 4 e 5, a empresa Contratada deverá cumprir, no mínimo, os 
seguintes itens: 

I. Garantir o acompanhamento e monitoramento por parte do CAU/SC a respeito da 

elaboração dos produtos a serem entregues; 

II. Refazer e corrigir os serviços deficientes apontados pelo CAU/SC, sem ônus ao 

CAU/SC; 

III. O produto só terá sua versão final aprovada por determinação do CAU/SC; 

IV. Cumprir com os prazos estabelecidos nesse Termo de Referência, item 7; 

V. Possuir todos os equipamentos necessários para a execução do objeto deste 

Termo; 

VI. Será vedado ao Contratado fazer propagandas próprias – autopromoção; 

VII. Fornecer os arquivos fonte da edição final de todo o material produzido; 

VIII. Na hipótese da subcontratação parcial do objeto contratado, a Contratada deverá 

assumir inteira responsabilidade técnica e operacional pela execução do contrato, 

zelando pela observância de todas as obrigações firmadas com o CAU-SC, não 

                                                        
1 O valor especificado neste TR para a realização do workshop sofrerá ajustes anuais, 
conforme variação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) 

mailto:assessoria.especial@causc.gov.br
mailto:comissoes@causc.gov.br
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podendo, sob qualquer hipótese, transferir a terceiros a responsabilidade por 

eventuais problemas e/ou irregularidades constatadas; 

IX. Entregar os arquivos digitais, seja versão preliminar ou final, em perfeitas 

condições para visualização e edição, sem prejuízo à leitura, correção ou eventual 

edição; 

X. Armazenar os materiais e conteúdo produzidos em repositório seguro, até o 

encerramento do contrato. 

XI. Sempre que solicitada, a Contratada deverá fornecer representações às reuniões 

solicitadas por parte do CAU/SC. 

XII. Em caso de solicitação de reunião pelo CAU/SC, a Contratada deverá arcar com 

os custos de deslocamento, estadia e alimentação de seus representantes ou com 

encargos referentes à reunião remota (acesso à internet, computadores, etc.). 

XIII. Serão necessárias pelo menos uma reunião presencial ou na modalidade on-line 

com a comissão após a assinatura do contrato e uma reunião na entrega de cada 

um dos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, totalizando um mínimo de 5 reuniões a serem 

agendadas com antecedência mínima de 5 dias, para que a consultoria possa se 

planejar. Estas agendas deverão ser alinhadas, sempre que possível, com o 

calendário de reuniões da CATHIS (divulgado no site do CAU/SC). Caso 

necessário, a comissão poderá solicitar mais 3 reuniões, além do mínimo já 

indicado, totalizando no máximo 8. 

 

6.2. Do CAU/SC 

O CAU/SC deverá executar as seguintes obrigações: 

I. Acompanhar e monitorar o desenvolvimento dos produtos a serem entregue; 

II. Garantir a conferência da qualidade dos produtos entregues pela Contratada; 

III. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidos nesse Termo de 

Referência; 

IV. Realizar ampla divulgação dos vídeos a partir de seus canais de comunicação 

com a sociedade civil; 

V. Adicionar as versões finais dos vídeos produzidos em suas plataformas sociais; 

VI. Dado o cumprimento das etapas, efetuar o pagamento conforme item 7. 

 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços é de 190 (cento e noventa) dias, observando-se o 
cronograma a seguir:  

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PRODUTOS PRAZO DE ENTREGA (DIAS) 2 PAGAMENTO (DIAS) 

                                                        
2 Os prazos indicados para desenvolvimento das etapas começam a contar a partir da aprovação da 
CATHIS sobre o item anterior. 
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etapa 
10
+ 

5+ 30+ 20+ 30+ 15+ 25+ 15+ 25+ 15+ 15+ 50+ 45+ 40+ 40+ 

total 10 15 45 65 95 110 135 150 175 190 15 65 110 150 190 

1. PLANO DE TRABALHO 

1.1 Versão preliminar  X               

1.2 Versão final3   X         
2%
* 

    

2. ROTEIRIZAÇÃO 

2.1 Roteiro preliminar     X             

2.2 Roteiro final      X        
20
%* 

   

3. VIDEOS PARA PROMOÇÃO DA ATHIS E PODCASTS COMPLEMENTARES 

3.1 Entrega de 7 vídeos versão 
preliminar 

      X           

3.2 Entrega de 7 vídeos versão 
final 

      X       
18
%* 

  

3.3 Entrega de 9 vídeos versão 
preliminar 

       X         

3.4 Entrega de 9 vídeos versão 
final 

        X      
30
%* 

 

3.5 Entrega de 6 vídeos e dos 4 
podcasts versão preliminar 

         X       

3.6 Produção e entrega de 6 
vídeos e dos 4 podcasts versão 
final 

           X     
30
%* 

*Porcentagem referente ao valor total do contrato 
 

Sem prejuízo ao prazo de execução dos serviços, a vigência da contratação será de 12 
meses. 

 
8. 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, salvo justificativa maior a ser comunicada 
para os endereços eletrônicos assessoria.especial@causc.gov.br e 
comissoes@causc.gov.br.  

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. 

 

                                                        
3 A versão final também estará sujeita a uma revisão, uma vez que as alterações demandadas na 
versão preliminar estarão sendo analisadas pela primeira vez. Após aceite da Comissão responsável, 
o produto será considerado concluído, entregue e assim, pago.  

mailto:assessoria.especial@causc.gov.br
mailto:comissoes@causc.gov.br
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9. PROVA TÉCNICA 

Por se tratar de um serviço de natureza intelectual, optou-se pela modalidade de licitação 
técnica e preço, levando em consideração o preço proposto e a capacidade técnica da 
consultoria para a execução do objeto. A proposta mais vantajosa será aquela com maior 
nota, calculada através de média ponderada, considerando as notas obtidas nas propostas 
técnica e de preço. 

Os critérios da prova técnica estão definidos conforme Apenso I deste documento. 

 

10. DA QUALIFICAÇÃO EQUIPE 

Além do profissional arquiteto e urbanista apresentado na prova técnica, a Contratada 
deverá dispor de uma equipe, a qual será nominalmente informada em até 10 dias após 
assinatura do contrato, com as seguintes qualificações técnicas: 

▪ Jornalista com experiência em produção de material audiovisual; 

▪ Designer com experiência em projeto gráfico e pós-produção de vídeos. 

A equipe mencionada acima será avaliada pela Comissão, caso algum membro não atenda 
a qualificação exigida, o CAU/SC poderá rejeitar algum dos nomes indicados. Caso ocorra 
alguma rejeição, a proponente terá mais 5 dias para apresentar os nomes necessários. 

 

11. PREÇO 

O valor máximo do serviço é de R$107.835,94, tendo em vista o preço médio aferido na 
pesquisa de mercado. 

 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica a cargo da Consultoria responsabilizar-se pelos custos para as reuniões decorrentes 
deste Termo de Referência, devendo participar, 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. 

 

13. APROVAÇÃO 

 

 

 

Termo de Referência aprovado pela Deliberação nº 12/2020 da Comissão Especial de 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (CATHIS/SC) de 21 de maio de 2020 
com revisão final em 15 de julho de 2020. 
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Membros da CATHIS – Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de 
Interesse Social: Claudia Elisa Poletto (Coordenadora); Daniel Rodrigues da Silva (Membro 
titular); e Christiane Müller (Membro suplente); 

 

Florianópolis 15 de maio de 2020 

 

 

 

Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 

Fernando Volkmer 
Assistente Administrativo

 

De acordo: 

 

Alcenira Vanderlinde 

Gerente Geral 

Daniela Pareja Garcia Sarmento 

Presidente do CAU/SC
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APENSO I 

 

A proponente que apresentar a maior nota final, conforme item 5 deste Apenso, será a 
vencedora da licitação. A nota final se baseará, entre outros, na nota atribuída para a tarefa 
técnica e para a nota comercial. 

 

1. TAREFA TÉCNICA 

A prova se fundamentará em critérios correspondentes à qualificação do arquiteto e 
urbanista integrante do corpo técnico da Proponente. Cabe salientar que o arquiteto e 
urbanista apresentado pela proponente vencedora deverá, obrigatoriamente, ser o 
responsável técnico e interlocutor dos vídeos e podcasts.  

Sendo assim, a pontuação atribuível a este item seguirá a tabela abaixo: 

Tabela 1 – Critérios da Tarefa Técnica 

Item Critério analisado Pontuação 
Pontuação 

Máxima 

a) Título de Doutor/a 
na área de HIS ou 
afins4 

Será atribuída nota 2,0 para as 
teses de doutorado que se 
enquadrarem no tema Habitação de 
Interesse Social, ou áreas afins. A 
tese deve ser de autoria do 
Arquiteto e Urbanista que será 
responsável técnico pela eventual 
execução do objeto do certame 

2,0 2,0 

b) Título de Mestre na 
área de HIS ou afins 

Será atribuída nota 1,0 para as 
dissertações de mestrado que se 
enquadrarem no tema Habitação de 
Interesse Social, ou áreas afins. A 
dissertação deve ser de autoria do 
Arquiteto e Urbanista que será 
responsável técnico pela eventual 
execução do objeto do certame 

1,0 1,0 

c) Livro e ou Revista 

Será atribuída nota 1,0 para cada 
livro que aborde como temática 
principal a Habitação de Interesse 
Social, ou áreas afins. Os livros 
deverão conter na ficha 
catalográfica menção ao nome do 
arquiteto e urbanista, indicando 
autoria ou participação na 
elaboração do material 

1,0 1,0 

d) Experiência prática 

A proponente deverá 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, 

1,5 4,5 

                                                        
4 Entende-se por áreas afins: direito à cidade, planejamento urbano, regularização fundiária de 
assentamentos precários.  
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que comprove já ter o profissional 
atuado nas atividades técnicas de 
projeto, execução ou gestão de 
projetos relativos à ATHIS. A cada 
projeto apresentado será atribuída 
pontuação 1,5, não excedendo o 
total de 4,5 

e) Docência 

e.1) A proponente deverá 
apresentar comprovação em nome 
do Arquiteto e Urbanista que será 
responsável técnico pela eventual 
execução do objeto do certame, 
que comprove experiência em 
ministrar aulas em instituições de 
ensino. Será atribuída pontuação 
máxima igual a 3,5 pontos.  

Conforme 
descrição 
no item 2, 

deste 
Apenso 

3,5 

e.2) A proponente deverá 
apresentar comprovação em nome 
do Arquiteto e Urbanista que será 
responsável técnico pela eventual 
execução do objeto do certame, 
que comprove experiência em 
ministrar cursos e/ou oficinas de 
capacitação. Será atribuída 
pontuação de 1,0 ponto para cada 
curso/oficina ministrado, não 
excedendo pontuação máxima de 
2,0 pontos. 

1,0 2,0 

TOTAL GERAL  14,0 

 

 

2. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

O julgamento dos quesitos será realizado por comissão, mediante a conferência e 
análise da documentação apresentada pela Proponente, com base na tabela 1 – 
critérios da tarefa técnica. 

O item “e.1”, da tabela 1, será avaliado a partir do critério tempo de docência, conforme 
itens a seguir: 

▪ Será atribuída pontuação 1,5 para comprovação de até 3 anos de experiência 

em ministrar aulas em instituições de ensino; 

▪ Será atribuída pontuação 2,5 para comprovação de 3 a 5 anos de experiência 

em ministrar aulas em instituições de ensino; 

▪ Será atribuída pontuação 3,5 para comprovação de mais de 5 anos de 

experiência em ministrar aulas em instituições de ensino; 

A pontuação de cada Proponente será obtida pelo somatório dos pontos alcançados na 
tabela 1, do item 1 do apenso I. Os itens da tabela não apresentados pela Proponente 
importarão a atribuição de pontuação zero aos mesmos. 

A pontuação máxima a ser obtida é de 14,0 (quatorze) pontos e serão desclassificadas 
as propostas com pontuação inferior a 6 (seis) pontos no total geral de pontos. 
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3. NOTA DA AVALIAÇÃO TÉCNICA 

A Proposta Técnica terá um valor ponderado de 50% na composição da classificação 
final e será avaliada mediante aplicação da seguinte fórmula: 

NT = (PP ÷ PMP) x 10 

Onde: 

NT = Nota atribuída a Proposta Técnica 

PP = Pontos obtidos pelo Proponente Avaliado 

PMP = Pontos do Proponente com maior número de pontos 

 

4. NOTA DA AVALIAÇÃO COMERCIAL 

A Proposta Comercial terá um valor ponderado de 50% na composição da classificação 
final e será avaliada mediante aplicação da seguinte fórmula: 

NC = (VPM ÷ VP) × 10 

Onde: 

NC = Nota atribuída a Proposta Comercial 

VPM = Valor do Preço Menor entre as propostas 

VP = Valor do Preço da proposta em exame 

 

5. AVALIAÇÃO FINAL 

Será considerada vencedora a Proponente que apresentar a Maior Nota Final. A 
pontuação final será obtida conforme a fórmula a seguir: 

NF= (NT × 0,50) + (NC × 0,50) 

Onde: 

NF = Nota Final 

NT = Nota da Avaliação Técnica 

NC = Nota da Avaliação Comercial 


