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PROPOSTA DE PARCERIA COM O CAU/DF

INSTITUTO COURB

À Comissão de Seleção

Senhor(a) Presidente,

Pelo presente, apresentamos proposta para celebração de parceria com o CAU/DF, nos
seguintes termos:

Nome do projeto: Laboratório COURB de Pedagogia Urbana

Apresentação: O Instituto COURB atua desde 2015 visando conectar agentes
transformadores dos processos de desenvolvimento de políticas urbanas, por cidades mais
inclusivas. Mais especificamente, desenvolvemos transferências de conhecimento por meio
de consultorias, cursos, treinamentos e palestras para governos, fundações, conselhos e
movimentos comunitários em três áreas: Política Urbana; Engajamento & Ações Urbanas; e
Pesquisa & Capacitação.

Para elaboração e execução desta proposta de projeto, o COURB conta com equipe
multidisciplinar composta por arquitetos e urbanistas, geógrafos, gestora em política pública,
gestora ambiental, educadora em saúde e engenheira sanitarista e ambiental, com
experiências diversas em articulação institucional, gestão pública, elaboração e
implementação de políticas públicas, engajamento comunitário e projetos de
desenvolvimento socioambiental e urbano.

Descrição: O Laboratório de Pedagogia Urbana é um espaço para práticas educacionais
de vivência urbana alinhada à ideia de cidade como território educador e a Agenda 2030.
Considerando o conceito de cidade educadora como um dos eixos da proposta, pretende-se
atuar no resgate da dimensão afetiva do espaço público como ferramenta de discussão e
reflexão sobre a percepção do espaço e seus usos de forma mais inclusiva. Assim,
propomos a realização de quatro oficinas com utilização de ferramentas lúdicas, como
jogos e dinâmicas interativas, além da proposição de tarefas de resolução individual ou
coletiva para fixação de conteúdo. Estas oficinas serão ministradas presencialmente, a
depender das determinações relativas à COVID-19, para adolescentes inscritos nos
centros de ensino médio do Recanto das Emas-DF. Conectadas às práticas



CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021
Processo CAU/DF nº 1344144/2021

participativas das oficinas, sugerimos através do Laboratório a realização de intervenção
urbana temporária fazendo com que cada participante possa se conectar com seu bairro de
maneira ativa e responsável, entendendo seu papel de transformação na cidade. Além
disso, propomos uma oficina voltada à capacitação dos professores em ferramentas de
facilitação online e um evento de encerramento online no formato de seminário.

Objetivos do projeto: (i) Desenvolver competências para a promoção do estilo de vida
sustentável nas periferias urbanas do Distrito Federal; (ii) Estimular o engajamento
comunitário e ampliar as oportunidades de ensino e aprendizagem em sustentabilidade
urbana; (iii) articular as ações do projeto à consolidação da Agenda 2030 para a construção
local e global dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Produtos gerados e seus desdobramentos:

Ciclo de oficinas: plano metodológico, ferramentas, roteiro com conteúdo e bibliografia,
registros das atividades

Intervenção urbana: implementação em área pública, registros do processo, artigo, release
para mídia, publicação nas redes sociais e site do Instituto COURB

Plano de comunicação: com as atividades, cronograma, público alvo e canais utilizados

Materiais didáticos: produção de materiais educacionais com o foco na pedagogia urbana
incluindo recursos de gamificação, audiovisuais e outras ferramentas que facilitam o
aprendizado

Publicação: em formato de guia que irá relatar o processo, recursos utilizados e registros
dos resultados

Público-alvo: Adolescentes entre 14 a 18 anos, devidamente matriculados nos Centros de
Ensino Médio do Recanto das Emas/DF; Professores do ensino médio interessados e que
lecionam nas instituições participantes; Comunidade do Recanto das Emas/DF.

Abrangência geográfica: Local, Recanto das Emas/DF

Contribuições do projeto para o segmento da arquitetura e urbanismo:

● Conteúdo editorial relevante para a Arquitetura e Urbanismo
● Acesso de arquitetos e urbanistas às atividades do projeto;
● Fomento dos preceitos de agendas globais junto aos profissionais e estudantes de

arquitetura e Urbanismo;
● Integração entre o saber técnico e o saber local na construção, junto à comunidade,

de ideários mais inclusivos para o uso dos espaços públicos da cidade;
● Promoção da pedagogia urbana como atuação do arquiteto e urbanista;
● Consolidação de rede de articulação entre os arquitetos e urbanistas envolvidos no

projeto e a comunidade do Recanto das Emas;
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● Fomento à gestão democrática da cidade;
● Tornar parte do conhecimento do urbanismo mais acessível à população local;
● Incentivar novas práticas de ação urbana social aliadas ao arquiteto e Urbanista;

Programação do projeto:

Mês 1 e 2 - Planejamento e plano de comunicação, divulgação, estruturação das atividades,
ferramentas e metodologias;
Mês 3 - Oficina de capacitação dos professores;
Mês 3 e 4 - Oficinas com os alunos;
Mês 4 - Laboratório para elaboração da intervenção temporária em área pública;
Mês 5 - Evento de encerramento para apresentação da intervenção à comunidade;

Estimativa de custo total: R$38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais)

Valor solicitado CAU/DF: R$34.380,00  (trinta e quatro mil e trezentos e oitenta reais)

Valor a ser custeado pela proponente: R$3.820,00 (três mil oitocentos e vinte reais)

Plano de divulgação do projeto:

Dentre as atividades do projeto está previsto a elaboração de um plano de comunicação
que irá estruturar um calendário de atividades para divulgação do projeto incluindo:

● Cronograma de postagens nas mídias sociais da organização e de parceiros;
● Registros do processo em fotografia e vídeo para divulgação;
● elaboração e envio de release para imprensa local e nacional de relevância para a

temática do projeto;
● Divulgação das ações nas redes de colaboração do Instituto COURB, incluindo, a

Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo e a rede de arquitetos e urbanistas
articuladas nos ciclos de encontros nacionais de urbanismo colaborativo,
promovidos em diferentes regiões do Brasil (Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte);

● Divulgação das ações e resultados do projeto nos grupos de pesquisa dos
integrantes do COURB incluindo, UNICAMP, UFBA, UFMG, UFSC, UnB, dentre
outras universidades nacionais;

● Release em inglês para divulgação internacional via parceiros do Instituto COURB.

Contrapartidas:

As contrapartidas oferecidas pelo Instituto COURB são horas de trabalho voluntário de
profissionais atuantes no desenvolvimento sustentável e de políticas públicas, incluindo mas
não se limitando a:

● Trabalho voluntário especializado de arquitetos e urbanistas com pós graduação e
especializações em planejamento urbano.
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● Trabalho voluntário de geógrafos com pós graduação em cidades inteligentes e
planejamento urbano

● Trabalho voluntário de farmacêutica especialista em saúde pública e cidades
saudáveis

● Trabalho voluntário de engenheira ambiental
● Contrapartida por ordem de serviço no valor de R$ 3.820,00

Com relação a execução do projeto serão cedidos os espaços físicos para a execução do
projeto nas escolas participantes, e os professores irão participar das atividades dentro do
escopo do seu trabalho sem valores adicionais.

A plataforma Zoom será utilizada para os momentos virtuais do trabalho e será custeada,
em parte, pelo Instituto Courb. Além disso, divulgará o projeto em seu site, desenvolvido e
custeado pela organização.

Em forma de contrapartida social o Instituto COURB irá incluir nas atividades deste projeto:
● Disponibilização gratuita e de maneira online os materiais desenvolvidos durante o

projeto para que possa ser replicado em outras escolas e regiões do Brasil.
● Organização e facilitação de uma sessão online com perguntas e respostas sobre o

projeto;

Todas as atividades e comunicações incluirão o logo e menção ao patrocinador, que contará
com espaço de fala nos eventos relacionados à execução do projeto, dentre outras
divulgações, incluindo:

● Cessão de espaço para participação de representantes do CAU/DF na mesa de
● abertura solene com direito à fala;
● Cessão de espaço para participação de representantes do CAU/DF como
● palestrantes, painelistas, mediadores etc.;
● Aplicação da marca CAU/DF nas peças de divulgação do evento, ação ou
● publicação;
● Aplicação da marca CAU/DF nas peças de comunicação visual do evento
● (banners, cartazes e congêneres), ação ou publicação;
● Exposição da marca CAU/DF no site do evento e/ou no site do proponente;
● Citação do CAU/DF na divulgação do evento ou ação para a imprensa.

BRASÍLIA, 16/08/2021

Bárbara Bonetto
Diretora-Presidente
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PLANO DE TRABALHO
Laboratório COURB de Pedagogia Urbana

1. DADOS CADASTRAIS

Nome da OSC: Instituto Courb
CNPJ: 27.033.376/0001-59
Endereço: Q CLN 305 BLOCO C Asa Norte
E-mail: contato@courb.org
Cidade: Brasília
UF: Distrito Federal
CEP: 70737-530
DDD/Telefone: (48) 99922-8485
Nome do Responsável: Bárbara Bonetto
CPF: 36976669933
RG/Órgão  Emissor: 45008906-x
Endereço: Rua do Retiro 2251 Jundiaí/SP
Cargo/Função: Presidente
E-mail: barbara@courb.org
Período do mandato: 2021-2022

2. PROPOSTA DE TRABALHO:

Nome do projeto: Laboratório COURB de Pedagogia Urbana
Período de execução: agosto/2021 a dezembro/2021

Público-alvo:
- Adolescentes entre 14 a 18 anos, devidamente matriculados nos Centros de Ensino

Médio do Recanto das Emas/DF;
- Professores do ensino médio interessados e que lecionam nas instituições

participantes;
- Comunidade do Recanto das Emas/DF.

Objeto da parceria:
Para além de um organismo vivo e multidimensional, a cidade é também palco das relações
sociais e das relações entre homem e ambiente, onde protagoniza um papel de território

mailto:barbara@courb.org
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educativo. Aprendemos a viver e utilizar os ambientes de forma favorável à nossa
sobrevivência por causa da relação de aprendizado estabelecida junto ao uso e formação
do espaço urbano e sua capacidade de fomentar a sociabilidade. A cidade pode ser
entendida como uma escola de vivências ligadas à urbanidade e a gestão sustentável do
espaço urbano em relação à natureza. Atualmente, tem-se agendas globais para facilitar a
gestão das cidades sob o desempenho sustentável e inclusivo. As mesmas agendas
apontam metas para guiar o planejamento urbano de modo a referenciar como podemos
usar e gerenciar o espaço urbano garantindo a pluralidade dos agentes sociais e o
aprendizado de estratégias que garantam o uso sustentável da cidade para futuras
gerações.

Pensando nisso e tendo como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
para a Agenda 2030, especificamente o ODS 4 e o ODS 11, o Instituto Courb apresenta a
proposta de Laboratório de pedagogia urbana para adolescentes e professores de regiões
periféricas do Distrito Federal, a fim de aproximá-los da vivência urbana alinhada à ideia de
cidade como território educador e a Agenda 2030. De acordo com o Centro de Referências
em educação Integral:

“A concepção de Cidade Educadora remete ao entendimento da cidade
como território educativo. Nele, seus diferentes espaços, tempos e atores
são compreendidos como agentes pedagógicos, que podem, ao assumirem
uma intencionalidade educativa, garantir a perenidade do processo de
formação dos indivíduos para além da escola, em diálogo com as diversas
oportunidades de ensinar e aprender que a comunidade oferece.”
(ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ, 2014. online)

Considerando esse conceito de cidade educadora como um dos eixos da proposta,
pretende-se atuar no resgate da dimensão afetiva do espaço público como ferramenta de
discussão e reflexão sobre a percepção do espaço e seus usos de forma mais inclusiva.
Dentro dessa perspectiva, serão trabalhadas ideias relativas ao que compõe uma cidade
sustentável, quem são os atores sociais que reproduzem o espaço urbano e de que modo a
participação social pode contribuir na formação de espaços mais inclusivos e sustentáveis,
tendo como referência os ODS 4 e 11. Para além, os adolescentes terão contato com
alternativas de participação social para que, ao final das oficinas, sejam capazes de realizar
uma intervenção colaborativa simbólica em um espaço escolhido por eles. O projeto conta
ainda com uma oficina voltada aos professores, a fim de capacitá-los para a utilização de
estratégias de facilitação no intuito de vincular o aprendizado curricular às metas e
indicadores sociais dos ODS.

O intuito do projeto é executar atividades com alunos de instituições públicas de ensino
médio. Iniciando com os centros de ensino do Recanto das Emas-DF e treinamento com os
professores de educação básica locais, na tentativa de ampliar os conhecimentos relativos
à ideia de cidade sustentável e inclusiva e as habilidades necessárias para fomentar o
engajamento. Assim, visa fortalecer a cidadania, mobilização e controle social que deem
suporte à transformação urbana, em prol do desenvolvimento de cidades e comunidades
sustentáveis.
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O Laboratório de Pedagogia urbana se desdobrará em oficinas semanais oferecidas aos
alunos em escolas de contraturno, finalizando com uma intervenção simbólica na cidade e
um seminário de pedagogia urbana online como encerramento do projeto. Assim, será
possível progredir no entendimento de alunos frente à perspectiva da cidade como território
educador, sem prejudicar as atividades curriculares e possibilitando o conhecimento dos
ODS como parte do currículo escolar. Além disso, será oferecida uma capacitação para os
professores das escolas envolvidas, no intuito de consolidar o poder de replicação do
projeto e contribuir para o constante trabalho dos ODS junto ao aprendizado dos alunos em
diferentes níveis do ensino básico.

Justificativa:
Os ODS são uma agenda global promissora para melhorar o mundo de forma ampla até
2030. Para isso, é necessário abordar não só os adultos de hoje, mas os adultos do futuro,
trabalhando na base junto às crianças e adolescentes, a fim de desenvolver uma visão de
responsabilidade social diante os desafios elencados pelos ODS no uso e desempenho das
cidades. Para além de apresentar-lhes dados e propostas, isso corresponde a convidá-los a
pensar as problemáticas e agir como agentes de transformação social e multiplicadores de
mudanças de posturas nos ambientes que partilham: casa, escola, rua, espaços públicos.

Capilarizar os ODS e transformá-los em ações substanciais na escala de micropolíticas é
um passo essencial para sua real e adequada efetivação, nos diferentes contextos
socioeconômicos. A opção por trabalhar no cruzamento entre metas dos ODS 4 e 11 é
estratégica, como indica o conceito de território educativo, à medida que possibilita a
capilarização e territorialização dos objetivos sustentáveis por duas vias simultâneas:

(1) Provocar reflexões críticas no processo de formação dos adolescentes. Em
consequência, fomentando não só uma postura cidadã mais engajada nesse grupo, mas
também influenciando os demais grupos geracionais em que estabelecem convívio.
(2) Colocar em discussão os recortes espaciais que habitam cotidianamente. Assim,
ensejando correlações entre os macro objetivos e suas experiências pessoais na cidade.

A percepção dos problemas relacionados à vida na cidade - entre outros, insegurança
urbana, acesso a moradia e serviços, mobilidade, lazer, poluição - deriva da própria vivência
individual e coletiva das pessoas. Contudo, boa parte da população não relaciona tais
problemas com aspectos causais mais amplos, por desconhecer as dinâmicas sócio
urbanas e suas consequências ou por não estar suficientemente engajada. Sobre este
contexto, as oficinas previstas neste projeto atuarão como canais comunicativos e de
aprendizagem para introduzir o conhecimento da dinâmica urbana; a identificação reflexiva
de problemas territorializados; o fomento à articulação local em torno de políticas públicas e
mobilização social em prol de soluções sustentáveis, a fim de responder às demandas
específicas relativas aos ODS. Ao trabalhar questões como autonomia e pertencimento
frente ao ambiente compartilhado do espaço público o projeto está em consonância com a
promoção da saúde em seu sentido mais amplo de propiciar mecanismos para o
desenvolvimento do cuidado, de si, dos próximos, do seu entorno e cidade.
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O recorte escolhido para a realização do projeto foi o Recanto das Emas, considerando que
é uma das Regiões Administrativas (RA) mais distantes do centro da cidade e menos
favorecidas economicamente. Ainda que seja um dado desatualizado, o Plano Diretor de
Ordenamento Territorial (PDOT) apontou em 2009 que 57,8% dos domicílios do Recanto
das Emas eram chefiados por pessoas que viviam com o rendimento de até 3 salários
mínimos (PDOT, 2009). A recente Pesquisa Distrital por Amostras de Domicílio, efetuada
em 2018, revelou que essa realidade pouco mudou: o valor médio da renda familiar por
pessoa é de R$ 859,50, o sexto valor mais baixo do Distrito Federal. Ainda segundo a
PDAD 2018, 58,3% dos entrevistados reportaram frequentar escolas públicas e 78,2%
afirmaram que estudam no Recanto das Emas. A pesquisa mostra ainda que pouco mais da
metade (50,8%) se desloca até a escola a pé, enquanto 28,2% utilizam ônibus e 12,2%
usam automóveis para realizar o trajeto. O tempo gasto no deslocamento até a escola mais
reportado na PDAD 2018 foi de até 15 minutos para 62,2% dos moradores, o que sinaliza
alguma proximidade entre a residência e a escola. Contudo, há ainda 20% que levam até
meia hora para realizar o deslocamento e 13,8% que o tempo é superior a 30 minutos.
(PDAD, 2018)

Esses dados permitem maior entendimento da relação entre os diversos perfis que utilizam
o espaço urbano e a dinâmica de apropriação do espaço para os deslocamentos até as
escolas, apontando possíveis questionamentos sobre o impacto da configuração urbana no
cotidiano dos moradores e o que é necessário para torná-la mais sustentável.

A proximidade dos deslocamentos na idade escolar não é mantida quando a população
ingressa no mercado de trabalho. De acordo com a PDAD 2018, mais de 75% da população
empregada precisa se deslocar para fora da RA, evidenciando a caraterística de cidade
dormitório. O Plano Piloto concentra 29,4% da população empregada do Recanto das
Emas, enquanto o percentual de trabalhadores que moram e vivem na RA é de 24,6%, o
que reforça a falta de sustentabilidade econômica da Região. (PDAD, 2018). Levando em
conta o panorama traçado pelos dados apresentados, o projeto será executado a partir da
crença de que desenvolver metodologias de conscientização dos futuros adultos, com
incentivo a mecanismos de autogestão e discussão das possíveis transformações da
cidade no Recanto das Emas, não somente melhorará a qualidade de vida local imediata,
mas viabilizará a consolidação da metodologia enquanto instituto, replicável em outras RAs
do DF com realidades similares.

3. OBJETIVOS

i) Desenvolver competências para a promoção do estilo de vida sustentável nas
periferias urbanas do Distrito Federal. De tal modo, fornecer subsídios para possibilitar a
capilarização da participação social nas escolas. As atividades do laboratório trabalharão os
elementos vinculados a uma vida urbana sustentável em níveis de complexidade
adequados à idade escolar e ao nível de entendimento dos adolescentes. Dessa forma, as
metas ODS contempladas na proposta serão trabalhadas em uma gradação de
profundidade nos temas das atividades previstas, sem deixar de construir um pensamento
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crítico ao espaço em que vivem, bem como quais os mecanismos possíveis e suas
aplicações enquanto cidadãos.

(ii) Estimular o engajamento comunitário e ampliar as oportunidades de ensino e
aprendizagem em sustentabilidade urbana. Para tanto, pretende-se utilizar os resultados
alcançados na execução das oficinas do laboratório para compor uma apresentação do
projeto, a ser divulgada à comunidade no evento de encerramento, o seminário de
pedagogia urbana.

(iii) articular as ações do projeto à consolidação da Agenda 2030 para a construção
local e global dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Neste objetivo serão
realizadas articulações com redes locais, nacionais e internacionais para troca de
experiências e visibilidade, a respeito desse e outros projetos com territorialização dos ODS
no Distrito Federal.

4. METAS, ATIVIDADES E ENTREGAS

Metas de atendimento: Serão atendidos cerca de 5 professores do ensino médio das
instituições participantes e até 50 adolescentes devidamente matriculados no ensino médio
das instituições participantes, além da comunidade do Recanto das Emas e profissionais e
estudantes do Brasil que se interessam pela temática de pedagogia urbana. Esse último
público será contemplado indiretamente, pela possibilidade de participar do seminário de
pedagogia urbana.

Descrição de metas: O eixo da proposta corresponde às metas 4.7 e 11.3 dos ODS 4 e 7,
a saber:

ODS META

4 Meta 4.7- Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre
outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de
paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

11 Meta 11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, aprimorar as
capacidades para o planejamento, para o controle social e para a gestão participativa,
integrada e sustentável dos assentamentos humanos, em todas as unidades da
federação.

Ao adotar as metas dos ODS acima como referência-base para as atividades laboratoriais,
reforçamos a importância do projeto para a propagação dos ODS como agenda global. Isso
também contribuirá para consolidar a vivência da cidade educadora junto às futuras

https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html#coll_11_3
https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html#coll_11_3
https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html#coll_11_3
https://www.ipea.gov.br/ods/ods11.html#coll_11_3
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gerações de adultos, complementando a educação básica e aproximando-os de um uso dos
espaços públicos como território educativo e, assim, fomentando uma imagem de cidade
mais inclusiva e sustentável.

5. METODOLOGIA

O conteúdo a ser trabalhado nas atividades laboratoriais é o mesmo para a capacitação dos
professores e oficinas dos adolescentes; o que muda, todavia, é o foco das atividades e a
dinâmica de aprendizagem. A metodologia das atividades será distinta e compatível com os
níveis de conhecimento e situação. Para os adolescentes, o enfoque das atividades será
em ferramentas lúdicas, como jogos e dinâmicas interativas, para apresentar e fixar
conteúdo. No caso dos professores, o enfoque das atividades será na capacitação para a
replicação de facilitação em oficinas participativas, a fim de incorporar os conceitos
trabalhados no laboratório às atividades curriculares. A cada oficina será proposta uma
tarefa de resolução individual ou coletiva para rebater os temas no território de atuação.
Assim, cada participante poderá se conectar com seu bairro de maneira ativa e
responsável, entendendo seu papel de transformação na cidade.

O objetivo da metodologia a ser empregada é explorar a percepção afetiva da cidade a fim
de despertar o senso de pertencimento e então fomentar a discussão sobre a participação
social e realizar experiências de engajamento, por meio de oficinas de aprendizagem e uma
intervenção urbana como marco de encerramento do projeto. Nesse sentido, as temáticas
das oficinas, conteúdo e atividades serão divididos da seguinte forma:

Atividades propostas:

TEMA CONTEÚDO ATIVIDADE PRÁTICA

Oficina 1 A cidade e seus usos
Trabalhar o pertencimento ao
espaço urbano e a percepção da
dinamização da cidade à volta do
aluno, que se consolida em seus
percursos comuns

Mapa coletivo de
percursos

Oficina 2 A cidade como ela é/
suas imagens
individuais x coletivas

Trabalhar a percepção e análise
dos elementos que compõem a
imagem da cidade nos espaços
públicos usados pela comunidade.
Identificar problemas e potenciais
dos espaços escolhidos e como
afetam a relação com o usuário.

Deriva fotográfica;
Colagem de imagens
para montagem de
cenários

Oficina 3 Quem faz a cidade? Identificação dos atores que
vivenciam a cidade e suas
demandas sociais, apresentar
grupos e iniciativas comunitárias
ativas na região, analisar a
importância do espaço do
dissenso e a pluralidade de
imagens que coexistem na cidade.

Jogos que simulem
espaços de participação
social e incitem a
discussão sobre a
relação entre cidade e
atores;
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Oficina 4 A cidade como ela
poderia ser

Entender a função da Agenda
2030 e os ODS da ONU e como
podem apontar caminhos de
melhoria para a cidade

Colagem e montagem
de cenários, jogos com
imagens, brainstorm
para escolha de
intervenção;

LABORATÓRIO:
Realização de intervenção urbana temporária (conectada às práticas participativas das oficinas)

Encontro de Pedagogia Urbana (evento de encerramento - online)

Indicadores:
Além de contemplar as metas 4.7 e 11.3 dos ODS 4 e 11, as oficinas, intervenção e evento
devem trazer à tona questões relacionadas indiretamente com metas transversais, tais
como a conscientização sobre a redução de impacto ambiental, questões de gênero, a
importância da participação das comunidades locais na gestão de recursos e saneamento e
a plena acessibilidade aos espaços públicos.

Alcance e replicação

O treinamento dos professores utilizará da estrutura da série de oficinas para apresentar as
ferramentas de pedagogia urbana e agenda 2030 produzidas no projeto, bem como as
referências utilizadas. O objetivo do treinamento para além do treinamento em facilitação e
processos colaborativos, será a replicação destas atividades em outras turmas e escolas do
Distrito Federal e estimular que os professores utilizem a cidade e a agenda 2030 como
plataformas educativas.

O projeto articulará suas ações tanto com as redes locais, que tenham atuações tangentes
ao direito à cidade e aos ODS, quanto promoverá interações com as redes internacionais
vinculadas ao ensino e aplicação dos ODS no contexto da educação.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

Mês 1 e 2 - Planejamento e plano de comunicação, divulgação, estruturação das atividades,
ferramentas e metodologias;
Mês 3 - Oficina de capacitação dos professores;
Mês 3 e 4 - Oficinas com os alunos;
Mês 4 - Laboratório para elaboração da intervenção temporária em área pública;
Mês 5 - Evento de encerramento para apresentação da intervenção à comunidade;

frente atividade mês 08 mês 09 mês 10 mês 11 mês 12

Organização
e logística

x

Planejamento
e ferramentas

Plano de comunicação e
divulgação

x
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Estruturação dos planos de
aulas/atividade

x x

Organização para execução da
metodologia

x x

Pesquisa projetos ODS no
Recanto das Emas

x x

Desenvolvimento de materiais e
ferramentas de ensino

x x

Atividades Atividades laboratoriais com os
alunos

x x

intervenção na cidade x

Alcance e
replicação

Processamento e divulgação dos
resultados

x x

elaboração da publicação x x

avaliação do projeto x

Evento de encerramento x

Oficina com os professores x

lançamento da publicação x

Comunicação x x x x

Redes e articulações x x x x

7. PLANO DE DESPESA:

Categoria Tipo de despesa Quantidade Valor R$

Equipe da Proponente
encarregada pela
execução.

Oficineiros 20% 7640,00

Apoio para oficinas 11% 4202,00

Coordenação geral 7% 2674,00

Coordenação de financeiro 5% 1910,00

Coordenação de comunicação 5% 1910,00

Apoios para evento online 8% 3056,00
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Serviço de terceiros Divulgação (impulsionamento) 2% 764,00

Registros audiovisuais 5% 1910,00

Material de consumo Materiais para oficinas 11% 4202,00

Alimentação - oficina 7% 2674,00

Materiais e equipamentos para intervenção 12% 4584,00

Custos Indiretos Serviços Institucionais 5% 1910,00

Valor total (sem impostos): R$ 38.200,00

Valor de patrocínio solicitado ao CAU/DF (90%): R$ 34.380,00

Valor de competência do Proponente (10%): R$ 3.820,00

8. PLANO DE RECEITA:

Origem da Receita Valor (R$) Porcentagem do Projeto

Contrapartida por Ordem de
Serviço

3820,00 10%

Valor de patrocínio solicitado
ao CAU/DF

34380,00 90%

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

frente período previsto de
execução (ou X dias
após ass. do termo de
referência)

prazo previsto de
desembolso
(ou X dias após ass.
do termo de
referência)

parcela de
desembolso

valor

Organização e
logística agosto - setembro

(ou 60 dias)

30/set (ou +60 dias)
⅕ do valor
total

Planejamento e
ferramentas

Atividades outubro - novembro
(ou 60 dias)

30/nov (ou +120 dias) ⅖ do valor
total
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Alcance e replicação novembro - dezembro
(ou 60 dias)

31/dez (ou +150 dias) ⅖ do valor
total

10. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da proponente, declaro, para fins de comprovação
junto ao CAU/DF, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou
situação de inadimplência com a Administração Pública Federal ou Entidade da
Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas no orçamento do CAU/DF para aplicação na forma prevista e determinada por
este Plano de Trabalho. Pede deferimento

BRASÍLIA, 16/08/2021

Bárbara Bonetto
Diretora-Presidente
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- ANEXO IV -

FOLHA DE ROSTO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

HABILITAÇÃO JURÍDICA

PROPONENTE: INSTITUTO COURB

AÇÃO: Laboratório COURB de Pedagogia Urbana

À Comissão de Seleção

Seguem os documentos para habilitação jurídica na forma do Edital, estando
numerados e identificadas as páginas.

Nº DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA FOLHA INICIAL - FINAL

I.a. Estatuto Social COURB fls. 02 a 12

I.b. Comprovante de Inscrição CNPJ fls. 13

I.c Comprovações de experiência prévia fls. 14 a 35

I.d. Inscrição no Cadastro Estadual fls. 36

I.e. Relação nominal dos dirigentes fls. 37

I.f. Comprovação de endereço fiscal fls. 38

I.g. Declaração do Representante Legal fls. 39 e 40

I.h Ata de Eleição Registrada Gestão 2021 fls. 41 a 56

BRASÍLIA, 16/08/2021

Bárbara Bonetto
Diretora-Presidente

2021 © Instituto COURB
www.courb.org

contato@courb.org
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
27.033.376/0001-59
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
22/12/2016 

 
NOME EMPRESARIAL 
INSTITUTO COURB 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
COURB 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (Dispensada *) 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
399-9 - Associação Privada 

 
LOGRADOURO 
Q CLN 305 BLOCO C 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
70.737-530 

BAIRRO/DISTRITO 
ASA NORTE 

MUNICÍPIO 
BRASILIA 

UF 
DF 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PRESIDENCIA@COURB.ORG 

TELEFONE 
(11) 5042-5863 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
22/12/2016 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/08/2021 às 09:07:46 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TERMO DE FOMENTO CAU/GO Nº 03/2020 

 
 

 

DAS PARTES: 
 
I – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS – CAU/GO, autarquia 
federal de fiscalização profissional regida pela Lei nº 12378, de 31 de dezembro de 2010, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.896.563/0001-14, com sede na Avenida Engenheiro Eurico 
Viana, nº 25, 3º andar, Ed. Concept Office, Vila Maria José, Goiânia – Goiás, CEP: 74815-
457, representado neste ato pelo Presidente, Arnaldo Mascarenhas Braga, brasileiro, 
arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Identidade nº 157633, expedida pela Secretaria 
de Segurança Pública do Distrito Federal e inscrito no CPF sob o nº 071.315.261-34, 
residente e domiciliado nesta Capital, doravante designado CAU/GO; 
 
II – INSTITUTO COURB, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ sob o nº 27.033.376/0001-59, com sede na CLN 305, Bloco B, s/n, Asa Norte, Brasília 
– Distrito Federal, CEP: 70.737-530, representado neste ato pelo seu Presidente Emannuel 
dos Santos Costa, geógrafo, portador da Carteira de Identidade nº 4427460, expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, inscrito no CPF nº 
059.686.769-73, residente e domiciliado em Aparecida de Goiânia- Goiás, doravante 
designado PARCEIRO ou COURB. 
 
RESOLVEM, com fundamento na Deliberação Plenária CAU/GO nº 49, de 31 de março de 
2017 e Edital Chamamento Público nº 03/2020, e tendo em vista o resultado da avaliação e 
decisão da Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional do CAU/GO na Reunião 
Extraordinária, de 11 de dezembro de 2020, CELEBRAR o presente TERMO DE FOMENTO, 
que regerá pelas cláusulas e condições seguintes. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 
 

1.1. O presente TERMO DE FOMENTO é firmado com fundamento e em conformidade com 
os seguintes atos e normas: 
 

I – Projeto de Parceria apresentado pelo PARCEIRO, mediante o preenchimento do 
Formulário para Solicitação de Parceria (Anexo I do Edital nº 03/2020);  
II – Ata da Reunião Extraordinária, realizada em 11 de Dezembro de 2020, da 
Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional do CAU/GO, na qual foram 
examinados e deliberada a aprovação do presente projeto a ser PARCEIRO do 
CAU/GO, por ser de interesse da Arquitetura e Urbanismo, no exercício de 2020; 
III – Edital de Chamamento Público nº 03/2020, para seleção pública de projetos de 
interesse da Arquitetura e Urbanismo a serem apoiados pelo CAU/GO no exercício 
2020; 
IV – Deliberação CAU/GO nº 49, de 31 de março de 2017. 

 
Parágrafo único – São partes integrantes deste TERMO DE FOMENTO, como se transcritos 
estivessem, os documentos relacionados no item 1.1 desta cláusula e contidos no Processo 
Administrativo nº 1175440/2020.  
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 CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 

2.1. O objeto deste Termo de Fomento é o apoio financeiro do CAU/GO, ao PARCEIRO, para 
a execução do seguinte projeto:  Laboratório de Urbanismo Colaborativo (LABCOURB), 
que baseia capacitar a equipe técnica de cidades pequenas e médias de Goiás para que 
possam aprimorar as leituras comunitárias necessárias para uma efetiva implementação de 
seus Planos Diretores Locais, possibilitando maior entendimento das demandas locais dos 
habitantes e maior alinhamento das diretrizes e instrumentos de políticas urbanas com suas 
expectativas sociais. 
 

2.2. A execução do Projeto ficará sob a exclusiva responsabilidade do PARCEIRO, que se 
obriga a executá-lo nos prazos e condições previstos no Projeto de Parceria. 
 

2.3. O responsável técnico pelo projeto é a Senhora Izadora Carvalho Laner, portadora da 
Carteira de Identidade nº 5363093, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do 
Estado de Goiás, e inscrito no CPF sob o nº 036.720.131-37. 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES DO OBJETO 
 

Para execução do projeto de que trata este Termo de Fomento, o CAU/GO se compromete 
a alocar R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS DESEMBOLSOS 
 

4.1. Os recursos de responsabilidade do CAU/GO serão alocados mediante crédito em conta 
corrente do PARCEIRO, até 20 (vinte) dias após a assinatura deste Termo de Fomento. 
 
4.2. É condição para a liberação do recurso em favor do PARCEIRO que ele demonstre, na 
data desse fato, situação de regularidade a ser aferida com a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 

I – Certidão negativa de débitos relativa a tributos e contribuições federais e dívida ativa 
da União, expedida pelo órgão de Receita Federal do Brasil; 
II – 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, ou declaração assinada pelo representante legal; 
III – Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal. 
IV – Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 
4.3. Além do disposto no item 4.2, o CAU/GO deverá o PARCEIRO, em consonância com o 
disposto no artigo 16, inciso III da Deliberação Plenária nº 49/2017, apresentar a existência 
da conta corrente específica, com o mesmo CNPJ informado na inscrição, na qual serão 
efetuados os créditos referentes ao patrocínio aprovado, sendo condição. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONTRAPARTIDAS 
 

5.1. Por força deste Termo de Fomento, o PARCEIRO se compromete com as seguintes 
contrapartidas: 
 

I – Alocação, para a execução do projeto, dos recursos de sua responsabilidade e 
descrito na cláusula terceira, item 3.1 deste Termo de Fomento; 
II – Inserção da marca institucional do CAU/GO nas peças de mídia e divulgação do 
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 projeto referenciando a participação do CAU/GO no seu financiamento; 
III – as contrapartidas ofertadas e previstas no Projeto de Patrocínio apresentado pelo 
PARCEIRO, conforme constam no Formulário de Solicitação de Parceria; 

 

5.2. As contrapartidas de que tratam o item 5.1 constituem as obrigações mínimas a que se 
compromete o PARCEIRO, que, mediante entendimentos entre as partes ou de forma 
espontânea, poderão ser concedidas outras contrapartidas sem que isso constitua obrigação 
do CAU/GO de ampliar sua participação financeira no financiamento do objeto. 
 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA CESSÃO DE DIREITOS 
 

5.3. Para o fim de cumprimento das obrigações relacionadas na cláusula quinta, o CAU/GO 
autoriza o PARCEIRO a utilizar o nome e a marca do CAU/GO em peças de imagem 
relacionadas com as contrapartidas. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

O PARCEIRO reconhece o direito de o CAU/GO fiscalizar, através de seus prepostos e a 
qualquer tempo, a execução do projeto ora apoiado, para o qual autoriza, neste ato, a 
fiscalização local e o acesso a documentos necessários ao cumprimento desta finalidade. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

8.1. A prestação de contas incumbirá ao PARCEIRO e compreenderá: 
 

I – Comprovação da execução do projeto, mediante a apresentação de relatório e 
documentos compatíveis com a demonstração física da execução; 
II – Comprovação do cumprimento das contrapartidas mínimas ajustadas neste Termo 
de Fomento; 
III – apresentação de relatório analítico relativo às despesas realizadas na execução 
do projeto, incluindo os recursos de responsabilidade da COURB e os de 
responsabilidade do CAU/GO; 
IV – O relatório no item I destacará a aplicação dos recursos do CAU/GO. 

 
8.2. A prestação de contas deverá ser apresentada durante os 30 (trinta) dias após a 
efetivação do projeto com a apresentação dos seguintes documentos:  
 

I – Notas fiscais ou recibo de pessoa autônoma, que comprovem a adequada aplicação 
dos recursos transferidos ao Parceiro, e, no caso de cópias estas deverão ser 
autenticadas; 
II – Amostras do material promocional, que demonstrem a divulgação das logomarcas 
do CAU/GO; 
III – fotos/vídeos/matérias jornalísticas, que confirmem a realização do evento/projeto. 

 

8.2.1 A prestação de contas do proponente deverá ser entregue por meio impresso, 
além de fotos e material de divulgação.  

 

8.3. Decorrido o prazo referido no item 8.2 desta cláusula sem que seja apresentada a 
prestação de contas, será havida por irregular a aplicação dos valores alocados pelo 
CAU/GO, tornando-se exigível a devolução dos recursos, crescidos de correção calculada 
com base na variação da Taxa SELIC. 
 

8.4. No exame da prestação de contas, e à vista do relatório analítico financeiro referido no 
item 8.1, subitem I desta Cláusula, o CAU/GO verificará o cumprimento das contrapartidas, 
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 inclusive quanto à alocação dos recursos a que se compromete o PARCEIRO. 
 

8.5. Havendo descumprimento, por parte PARCEIRO, quanto à alocação dos recursos 
previstos na cláusula terceira promover-se-á ao ajuste da participação do CAU/GO de forma 
a manter a proporcionalidade inicial com os recursos alocados pelo PARCEIRO, cabendo a 
este a restituição dos recursos excedentes. 
 
8.6. Nos casos em que deva haver restituição de recursos, o CAU/GO notificará o 
PARCEIRO para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder a essa restituição mediante depósito 
na conta corrente a ser indicada, sob pena de ser instaurada a tomada de contas especial e 
de serem os recursos a restituir cobrados administrativa ou judicialmente. 
 
 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente Termo de Fomento vigorará pelo período compreendido entre a data da sua 
assinatura até 15 de dezembro de 2021, incluído neste período o prazo para prestação de 
contas. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 

10.1. Constituem motivos para rescisão do presente Termo de Fomento:  
 

I – O descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste instrumento; 
II – O cancelamento do projeto ou sua inexecução sob quaisquer justificativas; 
III – o desvio dos valores para outra finalidade que não seja a execução do projeto 
previsto neste Termo de Fomento; 

 
10.2. Havendo a rescisão do Termo de Fomento pelos motivos elencados nesta Cláusula, 
o PARCEIRO se obriga a restituir os recursos alocados pelo CAU/GO, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis a contar do fato. 
 
10.3. A restituição dos recursos nas situações de que trata o item 10.1 desta Cláusula será 
sempre acrescida de atualização monetária calculada de acordo com a variação da Taxa 
SELIC e, no caso  da alínea  “c” do mesmo item 10.1,  acrescida de multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor atualizado. 
 
10.4. Nos casos em que o CAU/GO tiver que recorrer aos meios judiciais ou extrajudiciais 
para reaver os valores alocados, o PARCEIRO arcará com as custas e honorários 
advocatícios despendidos na cobrança. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES 
 

11.1. O PARCEIRO assume, com exclusividade, os riscos e as despesas decorrentes do 
projeto ora apoiado. 
 
11.2. O CAU/GO não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo PARCEIRO 
com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, cujas responsabilidades caberão 
exclusivamente ao PARCEIRO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DENÚNCIA 
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 O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado a qualquer tempo, pelo 
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições acordadas, ou ainda por 
superveniência de norma legal ou outro fato que o torne materialmente inexequível. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos serão decididos segundo as disposições das Leis nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DECLARAÇÃO DO PARCEIRO 
 

Neste ato o PARCEIRO declara, sob as penas da lei, que possui estrutura física e técnica 
necessária para a execução do projeto ora apoiado. 
  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
Os recursos necessários ao custeio das despesas deste Termo de Fomento correrão à 
conta do Orçamento de 2020, Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.039 – Patrocínios. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo de Fomento, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, é o da Justiça Federal, Seção 
Judiciária de Goiás. E por estarem acordes os Partícipes, por seus representantes legais, 
firmam o presente Termo de Fomento, em três vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas identificadas. 
 

 

Goiânia – GO, 22 de dezembro de 2020. 

 
 

 

 

 Arnaldo Mascarenhas Braga 
Presidente do CAU/GO 
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TERMO DE FOMENTO CAU/SC N° 07/2020 
(EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020) 

 

Processo Administrativo de  
Parceria Nº 01/2020 
 

DAS PARTES: 

I - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA 
(CAU/SC), pessoa jurídica de direito público instituída pela Lei nº 12.378/10, de 31 de 
dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com sede na Av. 
Prefeito Osmar Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro, 
Florianópolis, Santa Catarina, CEP: 88.015-300, representado neste ato pelo(a) 
presidente, Sr(a). DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO, brasileiro(a), arquiteto(a) e 
urbanista, portador da Carteira de Identidade n° 53929527, expedida pela SSP/SC, 
inscrito no CPF sob n° 017.289.649-54, doravante designado CONCEDENTE, 
PATROCINADOR ou CAU/SC; 

II – INSTITUTO COURB, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos,  inscrita 
no CNPJ sob o n° 27.033.376/0001-59, com sede na Rua Dorvalina Machado Coelho, 
404, João Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88030-530, representado(a) neste 
ato por EMANNUEL COSTA, portador da Carteira de Identidade n° 4.427.460, e do CPF 
n° 059.686.769-73, residente e domiciliado na Rua Dorvalina Machado Coelho, 404, 
João Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88030-530, doravante designado 
PATROCINADO ou COURB; 

RESOLVEM, com fundamento na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no 
Decreto Nº 8.726, de 27 de abril de 2016, na Deliberação Plenária Nº 171, de 15 de 
setembro de 2017 e no Edital de Chamada Pública Patrocínio nº 01/2020, e tendo em 
vista a homologação do resultado pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente, em 
25 de setembro de 2020, CELEBRAR o presente TERMO DE FOMENTO, que se regerá 
pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 

1.1. O presente Termo de Fomento é firmado com fundamento e em conformidade com 
os seguintes documentos e normas: 
1.1.1. Projeto de Patrocínio apresentado pelo PATROCINADO, mediante o 
preenchimento do formulário disponível no Sistema On-line de Patrocínio do CAU/SC 
(Conforme item 11 do Edital); 
1.1.2. Plano de Trabalho apresentado pelo PATROCINADO e aceito pelo CAU/SC, 
mediante o preenchimento, em via digital, no prazo citado no item 14.6 do Edital, no 
Sistema On-line de Patrocínio do CAU/SC, campo “Plano de Trabalho”.; 
1.1.3. Edital de Chamada Pública de Patrocínio Nº 01/2020, para seleção pública de 
projetos com foco em ações emergenciais no combate à pandemia provocada pela 
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covid-19 no estado de Santa Catarina, a partir da arquitetura e urbanismo, a serem 
patrocinados pelo CAU/SC; 
1.1.4. Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;  
1.1.5. Decreto Nº 8.726, de 27 de abril de 2016; e  
1.1.6. Deliberação Plenária Nº 171, de 15 de setembro de 2017. 

1.2. São partes integrantes deste Termo de Fomento, como se transcritos estivessem, 
os documentos relacionados no item 1.1 desta cláusula e contidos no processo indicado 
na referência. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  

2.1. O objeto deste Termo de Fomento é o patrocínio pelo CAU/SC ao PATROCINADO, 
para a execução do seguinte projeto: “Enfrentamento do planejamento urbano local 
no cenário da pandemia”,  na forma do Plano de Trabalho. 

2.2. A execução do Projeto ficará sob a exclusiva responsabilidade do PATROCINADO, 
que se obriga a executá-lo nos prazos e condições previstos no Edital, no Formulário de 
Solicitação de Patrocínio e, principalmente, no Plano de Trabalho apresentado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO  

3.1. O prazo de vigência deste instrumento contratual tem início a partir da data da sua 
assinatura e encerramento em 30 (trinta) dias após o prazo final de conclusão do 
projeto.  

3.2. A vigência poderá ser alterada mediante solicitação do PATROCINADO, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao CAU/SC em, no mínimo, 
30 (trinta dias) antes do término inicialmente previsto. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES DO PROJETO 

4.1. Para execução do projeto de que trata este Termo de Fomento os partícipes se 
comprometem a alocar os seguintes recursos: 
4.1.1. Valor aplicado pelo patrocinado: R$ 5.000,00; 
4.1.2. Valor patrocinado por outros parceiros: R$ 0,00; 
4.1.3. Valor patrocinado pelo CAU/SC: R$ 10.000,00; 
4.1.4. VALOR TOTAL: R$ 15.000,00. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DESEMBOLSOS  

5.1. Os recursos de responsabilidade do CAU/SC serão alocados mediante crédito em 
conta corrente isenta de tarifa bancária em instituição financeira pública, criada 
especificamente para execução do projeto, fornecida pelo PATROCINADO. 
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5.2. O cronograma de desembolso para o projeto selecionado ocorrerá em parcela 
única, a ser realizada até 15 (quinze) dias após o envio dos dados bancários da conta 
corrente específica. 
5.2.1. A prestação de contas deverá conter todos os comprovantes de quitação 
das despesas realizadas. 
 
5.3. É condição para a liberação dos recursos em favor do PATROCINADO que ele 
demonstre, na data desse fato, situação de regularidade a ser aferida com a 
apresentação dos documentos de habilitação previstos no edital. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONTRAPARTIDAS  

6.1. Por força deste Termo de Fomento, o PATROCINADO se compromete com as 
seguintes contrapartidas: 

6.1.1. Inserção da marca institucional do CAU/SC nas peças de mídia e divulgação do 
projeto referenciando a participação do CAU/SC no seu financiamento; 

6.1.2. As contrapartidas ofertadas e previstas no Projeto de Patrocínio apresentado pelo 
PATROCINADO, conforme constam no Formulário para Solicitação de Patrocínio. 

6.2. As contrapartidas de que trata o item 6.1 constituem as obrigações mínimas a que 
se compromete o PATROCINADO, pelo que, mediante entendimentos entre as partes 
ou de forma espontânea, poderão ser concedidas outras contrapartidas sem que isso 
constitua obrigação do CAU/SC de ampliar sua participação financeira no financiamento 
do projeto. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

7.1.  Fica o PATROCINADO obrigado a: 
7.1.1. Executar o projeto, conforme Plano de Trabalho aprovado e nos termos 
especificados no Formulário de Solicitação de Patrocínio, constante no Edital de 
Chamada Pública nº 01/2020, bem como atender a todas as descrições técnicas e de 
qualificação profissional ali mencionadas, salvo autorização prévia do CAU/SC. 
7.1.2. Manter-se, durante a vigência deste Termo, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, cumprindo todas as condições de qualificação exigidas 
na fase de habilitação, devendo comunicar ao CAU/SC qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção desta situação. 
7.1.3. Manter conta corrente específica isenta de tarifa bancária em instituição financeira 
pública, com o mesmo CNPJ informado na inscrição, na qual será efetuado o depósito 
da parcela de patrocínio e pela qual correrão as despesas necessárias à realização do 
objeto da parceria. 
7.1.4. Comunicar ao CAU/SC, por escrito e com a antecedência necessária, as 
quaisquer eventualidades em relação a execução do projeto. 
 
7.2. Fica o PATROCINADOR obrigado a: 
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7.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que o PATROCINADO desempenhe o 
projeto dentro dos prazos previstos. 
7.2.2. Efetuar o pagamento, conforme disposto neste Termo. 
7.2.3. Designar comissão para acompanhar e monitorar a execução do projeto. 
7.2.4. Comunicar ao PATROCINADO, por escrito, as irregularidades relativas à 
execução dos serviços. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DE DIREITOS 

8.1. Para o fim de cumprimento das obrigações relacionadas na cláusula quinta, o 
CAU/SC autoriza o PATROCINADO a utilizar o nome e a marca do CAU/SC nas peças 
de imagem relacionadas com as contrapartidas. 

8.2. O CAU/SC reserva-se do direito de divulgar o apoio ou patrocínio concedido e de 
utilizar, quando julgar oportuno, imagens e produtos dos projetos em suas ações e 
peças de comunicação institucional, bem como em seu portal na internet, sem qualquer 
ônus adicional. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E DO MONITORAMENTO  

9.1. A fiscalização será exercida pelo(s) Gestor(es) da parceria, designado (s) pelo 
CAU/SC, incumbido de acompanhar a execução da parceria, adotar as providências 
cabíveis caso detectado a existência de fatos que comprometam ou possam 
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 
gestão dos recursos, e emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 
contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento 
e de avaliação. 

9.2. Caberá à Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pelo 
PATROCINADOR, o monitoramento da parceria, a proposta de aprimoramento dos 
procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e pela produção de 
entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua 
competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e 
avaliação. 

9.3. O PATROCINADO reconhece o direito de o CAU/SC fiscalizar, através de seus 
prepostos e a qualquer tempo, a execução do projeto ora patrocinado, para o qual 
autoriza, neste ato, a fiscalização local e o acesso a documentos necessários ao 
cumprimento desta finalidade. 

9.4. O PATROCINADO e o PATROCINADOR permitem o livre acesso dos agentes da 
administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas da União, aos 
documentos e às informações relacionadas a este Termo de Fomento, bem como aos 
locais de execução do projeto patrocinado (Art. 42, inciso XV da Lei 13.019/14). 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

10.1. A prestação de contas incumbirá ao PATROCINADO e deverá obedecer ao 
disposto na Orientação e Formulários para Prestação de Contas, Anexo I do edital. 

10.2. A prestação de Contas compreenderá:  
I - Identificação do Patrocinado e dados do projeto; 
II - Relatório detalhado de comprovação da execução do projeto; 
III - Comprovação do cumprimento das contrapartidas; 
IV - Relatório financeiro analítico. 

10.3. No caso da apresentação de cópia no lugar dos originais da documentação de 
prestação de contas, as cópias deverão ser autenticadas. 

10.4. A prestação de contas deverá ser apresentada em até 90 (noventa) dias após 
término da vigência deste Termo. 

10.5. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a entidade deverá apresentar 
prestação de contas anual, no prazo de até 30 dias após o fim de cada exercício, 
para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de 
trabalho.  

10.5.1. Considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 
contado da primeira liberação de recursos para sua execução. 

10.5.2. A prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório Parcial de 
Execução do Objeto. 

10.6. Se decorrido o prazo referido no item 10.4 e 10.5 desta cláusula e o 
PATROCINADO não tenha apresentado a prestação de contas, não havendo a devida 
justificativa ou caso a mesma seja indeferida pelo PATROCINADOR, será julgada por 
irregular a aplicação dos valores alocados pelo CAU/SC, tornando-se exigível a 
devolução dos recursos, acrescidos de correção calculada com base na variação da 
Taxa SELIC. 

10.7. As contas serão analisadas pelo Gestor do Patrocínio em até 150 (cento e 
cinquenta dias), contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência 
por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. 

10.8. Após recebida a prestação de contas e constatada irregularidade ou omissão, o 
Patrocinador fará diligência(s) e será concedido prazo de 45 dias para o Patrocinado 
sanar a irregularidade ou cumprir a diligências.  

10.8.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, dentro do prazo que o 
Patrocinador possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação 
de resultados. 

10.9. Entregue a prestação de contas e constatada a falta de comprovação de qualquer 
item estabelecido como contrapartida ou a alocação de contrapartida em montante 
aquém do estabelecido no Plano de Trabalho/Termo de Fomento, implicará em redução 
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proporcional da participação do CAU/SC, ficando o PATROCINADO obrigado a restituir 
o valor excedente. 

10.10. No exame da prestação de contas, e à vista do relatório analítico financeiro 
referido no item 10.2, subitem IV desta cláusula, o CAU/SC verificará o cumprimento 
das contrapartidas, inclusive quanto à alocação dos recursos previstos no Plano de 
Trabalho. 

10.10.1. Havendo descumprimento, por parte PATROCINADO, quanto à alocação dos 
recursos previstos na cláusula quarta, item 4.1, promover-se-á ao ajuste da participação 
do CAU/SC de forma a manter a proporcionalidade inicial com os recursos alocados 
pelo PATROCINADOR, cabendo a este a restituição dos recursos excedentes. 

10.11. Nos casos em que deva haver restituição de recursos, o CAU/SC notificará o 
PATROCINADO para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder a essa restituição mediante 
depósito na conta corrente a ser indicada, sob pena de ser instaurada a tomada de 
contas especial e de serem os recursos a restituir cobrados administrativa ou 
judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. Constituem motivos para rescisão do presente Termo de Fomento: 
a) o descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste instrumento; 
b) o cancelamento do projeto ou sua inexecução sob quaisquer justificativas; 
c) o desvio dos valores para outra finalidade que não seja a execução do projeto previsto 
neste Termo de Fomento; 
d) a não aprovação da(s) alteração(ões) feitas no projeto inicial. 

11.2. Havendo a rescisão do Termo de Fomento pelos motivos elencados nesta 
cláusula, o PATROCINADO se obriga a restituir os recursos alocados pelo CAU/SC, 
devendo fazê-lo no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da rescisão, sob 
pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável. 
11.2.1. A restituição dos recursos nas situações de que trata o item 11.2 desta cláusula 
será sempre acrescida de atualização monetária calculada de acordo com a variação 
da Taxa SELIC. 
11.2.2. No caso de rescisão prevista na alínea “c” do item 11.1, a restituição será 
acrescida de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado. 
11.2.3. Nos casos em que o CAU/SC tiver que recorrer aos meios judiciais ou 
extrajudiciais para reaver os valores alocados, o PATROCINADO arcará com as custas 
e honorários advocatícios despendidos na cobrança. 
11.3. É facultado ao PATROCINADO a rescisão deste Termo, desde que o 
PATROCINADOR seja comunicado no mínimo 65 (sessenta e cinco) dias antes do 
evento, bem como tenha efetuado a devolução total dos recursos depositados pelo 
PATROCINADOR, com os respectivos rendimentos de aplicação financeira.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES  

12.1. O PATROCINADO assume, com exclusividade, os riscos e as despesas 
decorrentes do projeto ora patrocinado e a responsabilidade pelo gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal.  
12.1.1. O CAU/SC não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
PATROCINADO com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 
vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, cujas 
responsabilidades caberão exclusivamente ao PATROCINADO. 

12.2. O CAU/SC tem prerrogativa para assumir ou transferir a responsabilidade pela 
execução do objeto patrocinado, no caso de paralisação, de modo a evitar sua 
descontinuidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

13.1. O CAU/SC poderá autorizar ou propor alteração deste Termo de Fomento, após 
solicitação fundamentada do PATROCINADO ou sua anuência, desde que não haja 
alteração de seu objeto. 

13.2. Quando a alteração se tratar de prorrogação da vigência do Termo, deverá ser 
realizado termo aditivo  

13.3. Quando a alteração se tratar de justes da execução do objeto da parceria no plano 
de trabalho ou remanejamento de recursos sem a alteração do valor global, deverá ser 
realizado apostilamento.  

13.3. As alterações solicitadas pelo PATROCINADO, deverão ser apresentadas com no 
mínimo 30 (trinta dias) de antecedência, devidamente formalizada e justificada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos segundo as disposições da Leis N° 12.378, de 
31 de dezembro de 2010 e da Deliberação Plenária Nº 171, de 15 de setembro de 2017. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DECLARAÇÃO DO PATROCINADO 

15.1. Neste ato o PATROCINADO declara, sob as penas da lei, que possui estrutura 
física e técnica necessária para a execução do projeto ora patrocinado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ICLEI AMÉRICA DO SUL, com sede na Rua Marquês de Itu, 70,Vila Buarque - São Paulo,
SP, 01223-000 , inscrito no CNPJ sob nº 03898408000110 , neste ato representado por
Sophia Bujnicki Neves Picarelli, ATESTA para os devidos fins que o INSTITUTO COURB,
inscrito no CNPJ sob nº 27.033.376/0001-59, com sede à quadra SQN 216, bloco G, 523,
Asa Norte, CEP no 70.875-070, prestou assessoria técnica para desenvolvimento do
Plano de Ação para Implementação da Área de Conectividade da Região Metropolitana
de Campinas.

O projeto foi realizado entre março de 2020 e abril de 2021, em quatro etapas:

1. Engajamento inicial: organização e facilitação do webinar introdutório do
processo, apresentando a proposta e atividades a serem realizadas aos gestores
e servidores públicos, sociedade civil, academia e outras partes interessadas;

2. Diagnóstico:
a. Organização e facilitação de encontros de escuta com os responsáveis

pela coordenação de cada um dos pilares de implementação (arborização
urbana, parques lineares, corredores ecológicos, fauna silvestre regional,
compensação, fiscalização e regulamentação e articulação e
comunicação) delineando os principais desafios enfrentados;

b. Levantamento e análise de (i) materiais já produzidos pelo ICLEI e
parceiros locais, (ii) características territoriais da Área de Conectividade e
da Região Metropolitana de Campinas e (iii) normativas internacionais,
federais, estaduais e municipais pertinentes ao Plano.

3. Elaboração:
a. Facilitação de oficinas de cocriação virtuais com as diversas partes

interessadas, contemplando possíveis caminhos para solucionar os
desafios de cada pilar a partir da abordagem do design thinking, baseada
em princípios de "desenho centrado no usuário", para explorar soluções
coletivas experimentais;

b. Desenvolvimento de estratégia de articulação e comunicação para a
implementação da Área de Conectividade, incluindo (i) definição de
critérios de identificação e priorização dos atores que deveriam ser
engajados no processo, levantamento de atores já envolvidos e
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mapeamento dos atores potenciais; (ii) coleta e análise sistemática de
informações para compreensão da relação entre os atores identificados
junto ao programa, observando critérios de influência e motivação e
caracterização dos vínculos; e (iii) definição de ações específicas para o
envolvimento de cada grupo de ator;

c. Sistematização e análise dos resultados, agrupando as ações em
objetivos estratégicos a partir de similaridades;

d. Levantamento de mecanismos de financiamento para a Área de
Conectividade;

e. Proposição do Plano de Ação, consolidando os resultados da análise e
listando os principais objetivos e ações para cada pilar;

f. Proposição de metas, indicadores, atividades (passo a passo) e
priorização de ações, posteriormente validadas pelo ICLEI, da Secretaria
Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável (SVDS) da Prefeitura
de Campinas e dos coordenadores dos pilares de implementação;

g. Elaboração de ilustrações para cada um dos pilares de implementação da
Área de Conectividade, buscando exemplificar a concretização dos
objetivos estratégicos e a implementação de Soluções Baseadas na
Natureza;

h. Desenvolvimento de website para consolidar informações referentes aos
resultados e processo de desenvolvimento do programa RECONECTA
RMC em parceria com o projeto INTERACT-Bio na Região Metropolitana
de Campinas.

4. Lançamento: organização do webinar de lançamento do Plano e apresentação
do processo conduzido.

Este projeto contou com a seguinte equipe técnica do Instituto COURB: Antônio Maycon
Martins, portador do RG Nº 2962316 e CPF nº 042.408.721-97; Bárbara Bonetto
portadora do RG nº 45008906-x e CPF nº 369766698-33; Emannuel Costa, portador do
RG Nº 4427460 e CPF nº 059.686.769-73; Izadora Laner, portadora do RG Nº 5363093 e
CPF nº 036.720.131-37; Jeniffer Rita Dias, portadora do RG Nº 5.764.916 e CPF nº
072.796.799-19; Júlia Ceccon Ortolan, portadora do RG Nº 5.550.711 e CPF nº
084.013.949-70; Mariana Morais Luiz, portadora do RG n 4138827 e CPF n
069130279-07; Marina Briant, portadora do RG nº 36792232-0 e CPF nº 441785208-14;
Marina Tedesco e Silva, portadora do RG Nº 4.250.545 DGPC/GO e CPF nº
002.747.191-85; e Thais Teixeira, portadora do RG Nº 6.508.437 e CPF nº
853.293.552-49.
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Atestamos ainda que os referidos serviços e ações foram executados satisfatoriamente,
com excelência e capacidade técnica na execução dos compromissos assumidos, não
existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e
responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 02 de julho de 2021.

_________________________________
Sophia Bujnicki Neves Picarelli

Gerente de Biodiversidade e Desenvolvimento Circular
RG: 25.072.844-8 CPF: 321.883.559-57
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Rua Cândido Ramos, 250, Capoeiras, Florianópolis/SC - 88090-800 - Fone (48) 3224-3668 R. 212 E-mail: arquitetura@granfpolis.org.br

Ofício APU/GRANFPOLIS nº. 24/2019 Florianópolis, 17 de dezembro de 2019.

CARTA DE RECOMENDAÇÃO

A quem possa interessar

A Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS

recomenda, para os devidos fins, o INSTITUTO COURB, pela articulação com esta Associação

de Municípios na consultoria para a elaboração de manual de diretrizes para orientação de

política urbana. O projeto foi realizado no período entre março de 2019 e dezembro de 2019,

focado em apoiar os municípios do Estado de Santa Catarina, e analisou detalhadamente dois

de nossos municípios associados: Florianópolis e São José.

Durante a fase de coleta participativa de dados para a construção do material

supracitado, o COURB procurou a GRANFPOLIS para realizar reunião setorial com o objetivo de

conhecer nossa atuação e visão em relação ao processo do Plano Diretor Participativo nos

municípios associados. A partir daí, criou-se uma articulação estratégica que culminou no

fomento à COURB para aumentar o número de municípios envolvidos diretamente na coleta,

como mencionado acima, com a abrangência do Município de São José. Ainda em função desta

articulação, tivemos, posteriormente, o privilégio de ceder nosso espaço físico para que o

Instituto conduzisse seminário com a presença de técnicos, gestores e demais profissionais de

diversos municípios de Santa Catarina para compartilhar os dados da coleta e construir,

conjuntamente, propostas de ação e metodologia para elaboração e revisão de Planos

Diretores Participativos.

Pelos momentos de contribuição no projeto, atestamos a transparência e seriedade do

COURB, sobretudo em relação à excelência na capacidade de articulação com organizações da

sociedade civil.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

INSTITUTO FAVELA DA PAZ , com sede na R Miguel Dionizio Do Valle, 35, Jardim Nakamura,                

Sao Paulo, 

SP, CEP 04942040, inscrito no CNPJ sob n. 13.350.870/0001-32, neste ato representado por             

Cláudio Miranda, ATESTA para os devidos fins que o INSTITUTO COURB, inscrito no nº              

27.033.376/0001-59, com sede à quadra SQN 216, bloco G, 523, Asa Norte, CEP no              

70.875-070, prestou assessoria técnica para desenvolvimento e implementação do projeto          

“Passeia, Jardim Nakamura”, projeto de engajamento comunitário no bairro Jardim          

Nakamura, Jardim Ângela - São Paulo, na área de desenvolvimento social e urbanismo. O              

projeto realizado foi período entre agosto de 2018 e agosto de 2019. 

 

A realização deste projeto deu-se em seis etapas: 

● Aproximação: Diagnóstico de dinâmicas sociais como percepção de segurança e          

dificuldades de deslocamentos no território. Esta etapa contemplou o levantamento          

das potencialidades existentes na comunidade, identificando lideranças do bairro,         

canais de comunicação e formas de apropriação. Essa etapa se desenvolveu através            

de dois mapeamentos: Mapeamento da rede de atores locais e oficina de            

mapeamento afetivo. 

● Criação: Elaboração do sistema de legibilidade e identidade visual, baseada em           

elementos e percepções identificadas com os moradores. Nesta etapa foram          

elaborados: Criação do sistema de legibilidade; criação da identidade visual e           

redescoberta das narrativas e origens, a partir de coleta de dados, observações e             

história oral.  

● Confecção: Produção de todo o material criado com a população local e a aplicação              

da identidade local desenhada transversalmente nas sinalizações. 

● Implementação: Para implementação do projeto, se realizou um evento de mutirão            

comunitário, que contemplou a instalação das sinalizações, envolvendo voluntários,         

organizações e moradores locais. Além disso, três intervenções visuais em pontos           

estratégicos do bairro foram realizadas por coletivos locais de grafites,          
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representando temáticas de mobilidade ativa e a valorização da identidade          

comunitária. 

● Avaliação: Por meio de ferramentas quantitativas e qualitativas, procurou-se         

entender os impactos da intervenção, partindo desde como as placas estão sendo            

conservadas até a avaliação em relação ao seu uso e compreensão. Além disso,             

foram feitas entrevistas semi estruturadas com participantes sobre as conexões e           

oportunidades criadas através da iniciativa.  

● Disseminação: Todo o processo de projeto, assim como os resultados atingidos           

foram compartilhados em uma publicação sobre Legibilidade Cidadã e Engajamento          

Comunitário. Além de divulgação em mídias, os moradores receberam uma          

capacitação em turismo de base comunitária e treinamento para guiarem o primeiro            

passeio turístico em roteiro a pé, que selecionou alguns dos pontos sinalizados para             

aprofundar a história e apresentar a potencialidade dos projetos locais a pessoas de             

outras localidades. 

 

Além de envolver membros do território e demais organizações parceiras, este           

projeto contou com a seguinte equipe técnica do Instituto COURB: Mariana Morais Luiz,             

portadora do RG n 4138827 e CPF n 069130279-07; Bárbara Bonetto portadora do RG n               

45008906-x e CPF n. 369766698-33 e Lis Cavalcante portadora do RG 92622190-1 e CPF              

052.792.517-98.  

 

Atestamos ainda que os referidos serviços e ações foram executados          

satisfatoriamente, com excelência e capacidade técnica na execução dos compromissos          

assumidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem             

sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

São Paulo, 13 de dezembro de 2019. 

 

 

________________________________________________ 
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CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO
FEDERAL - DIF

Este documento foi emitido no dia 16/08/2021 na Internet pelo portal Agênci@Net 
e poderá ser reimpresso no endereço http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.

CF/DF 07.889.752/001-33 CPF/CNPJ 27.033.376/0001-59 DataConcessão 29/11/2018

Denominação social INSTITUTO COURB

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia COURB

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte ASSOCIACAO PRIVADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA FAC - Número do
Protocolo

113-88187/87
Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE

APURACAO

Faixa do ISS XX Data de enquadramento
no ISS

18/10/2018
Regime de Tributação do ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Faixa do ICMS XX Data de enquadramento
no ICMS

XXXXXXXXXX
Descrição Atividade Econômica do ISS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código da Atividade - ISS S9499-5/00-00 Data de Início de Atividade - ISS 22/12/2016

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço CLN 305 BLOCO C CEP 70.735-530

Bairro ASA NORTE Cidade BRASILIA UF DF

Situação Cadastral ATIVA Data 16/08/2021

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:
S949360000
Descrição da atividade:
ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE
Data de início:
22/12/2016
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CNPJ 27.033.376/0001-59
CLN  305, Bl C, loja 34

Asa Norte - Brasília/DF

CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

Processo CAU/DF Nº 1344144/2021

RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES

PROPONENTE: INSTITUTO COURB

AÇÃO: Laboratório COURB de Pedagogia Urbana

Diretora-Presidente Bárbara Bonetto
Endereço: Rua do Retiro, Nº 2251 - Vila das Hortências, Jundiaí/SP

E-mail: barbara@courb.org

Telefone: (11) 95042-5863

Diretora-Administrativa Marina Tedesco e Silva
Endereço: SHCES 505 Bloco A Ap 305, Cruzeiro Novo, Brasília/DF

E-mail: marina@courb.org

Telefone: (61) 99304-3234

BRASÍLIA, 16/08/2021

Bárbara Bonetto
Diretora-Presidente

2021 © Instituto COURB
www.courb.org

contato@courb.org
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Contrato de Prestação de Serviços 

Domicílio Fiscal 
 

   

DADOS DO CONTRATANTE 

Razão Social / 
Nome 

Instituto COURB 

Nome Fantasia Instituto COURB 

CNPJ/CPF 27.033.376/0001-59 IE 0788975200133 

Responsável 
Legal 

 Mariana Morais Luiz CPF 069130279-07 

Endereço SHCN CL Qd. 305, Bl C, n° 34 - 1° 
andar, PARTE 95 

CEP 70.737-530 

Cidade Brasília Estado Distrito Federal 

Telefone 11 949575540 E-mail mariana@courb.org 

 

DADOS DO CONTRATADO 

Razão Social COPA INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE COWORKING 

CNPJ 30.091.439/0001-38 IE 07.852.770/001-77 

Responsável 
legal 

Flávio Vasconcelos de 
Freitas 

CPF 689.534.451-91 

Endereço SHCN CL Qd. 305, Bl C, n° 
34 - 1° andar 

CEP 70.737-530 

Cidade Brasília Estado Distrito Federal 

Clicksign 6f73f6d2-ce6a-4fb5-b5e3-c1dad474daac
38



CNPJ 27.033.376/0001-59
CLN  305, Bl C, loja 34

Asa Norte - Brasília/DF

CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

Processo CAU/DF Nº 1344144/2021

- ANEXO III -

D E C L A R A Ç Ã O

PROPONENTE: INSTITUTO COURB

AÇÃO: Laboratório COURB de Pedagogia Urbana

O Instituto COURB, inscrito no CNPJ sob o nº 27.033.376/0001-59, com sede na CLN
305, Brasília, Distrito Federal, CEP [PREENCHER], representado neste ato por
Bárbara Bonetto, Diretora-Presidente, inscrita no CPF sob o nº [PREENCHER],
DECLARA , para o fim de cumprimento dos requisitos previstos no artigo 39, da Lei no
13.019/2014, nos artigos 26, IX, e 27, do Decreto no 8.726/2016 e, em atendimento ao
artigo 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que:

I. Está regularmente constituída;

II. Não está omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

III. Não possui entre os seus dirigentes:

a) Membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da Administração Pública Federal;

b) Cônjuges, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau das pessoas citadas na alínea desse inciso;

c) Pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

d) Pessoa julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; e

e) Pessoa considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem
os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12, da Lei no 8.429/1992.

IV. Não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público,
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, do CAU/DF,
ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de
diretrizes orçamentárias;

V. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

a) Membro de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade
da Administração Pública Federal;

b) Servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança, do CAU/DF, ou seu cônjuge, companheiro

2021 © Instituto COURB
www.courb.org

contato@courb.org
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CNPJ 27.033.376/0001-59
CLN  305, Bl C, loja 34

Asa Norte - Brasília/DF

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; e

c) Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração
pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei
comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores.

VI. Não está cumprindo penalidade referente às seguintes sanções:

a) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública;

c) Suspensão temporária da participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da
esfera de governo da administração pública sancionadora, nos termos do artigo
73, inciso II, da Lei no 13.019/2014;

d) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de
governo, nos termos do artigo 73, III, da Lei no 13.019/2014;

VII. Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos;

VIII. Não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos,
nos termos do art. 39, IV, da Lei no 13.019/2014;

IX. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos, salvo, na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos, se for o caso.

BRASÍLIA, 16/08/2021

Bárbara Bonetto
Diretora-Presidente

2021 © Instituto COURB
www.courb.org

contato@courb.org
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CNPJ 27.033.376/0001-59
CLN  305, Bl C, loja 34

Asa Norte - Brasília/DF

CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021

Processo CAU/DF Nº 1344144/2021

- ANEXO V -

FOLHA DE ROSTO PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

REGULARIDADE FISCAL

PROPONENTE: INSTITUTO COURB

AÇÃO: Laboratório COURB de Pedagogia Urbana

À Comissão de Seleção

Seguem os documentos para comprovação da regularidade fiscal na forma do Edital,
estando numerados e identificadas as páginas.

Nº DOCUMENTOS COMPROVAÇÃO REGULARIDADE
FISCAL

FOLHA INICIAL -
FINAL

II.a. Certidão negativa de débitos - Receita Federal fls. 2

II.b. Certificado de regularidade do FGTS fls. 3

II.c. Certidão negativa de débitos - Governo do DF fls. 4

II.d. Certidão negativa de débitos - Justiça do Trabalho fls. 5

BRASÍLIA, 16/08/2021

Bárbara Bonetto
Diretora-Presidente

2021 © Instituto COURB
www.courb.org

contato@courb.org

http://www.courb.org
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO COURB
CNPJ: 27.033.376/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:11:38 do dia 25/11/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2021.
Código de controle da certidão: CABE.6E9B.4FE3.CC8E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.033.376/0001-59
Razão Social: INSTITUTO COURB
Endereço: SQN 216 BLOCO G APT 523 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70875-070

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que,
nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/08/2021 a 10/09/2021 
 
Certificação Número: 2021081204473296033886

Informação obtida em 16/08/2021 08:53:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 252096442222021

INSTITUTO COURBNOME:

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

ENDEREÇO: CLN 305 BLOCO C

JUNTO AO GDF

0788975200133 - ATIVA

27.033.376/0001-59

ASA NORTECIDADE:

CNPJ:

CF/DF

FINALIDADE:

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do
novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 14 de novembro de 2021. *

Certidão emitida via internet em 16/08/2021 às 08:59:25 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br. 4



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: INSTITUTO COURB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.033.376/0001-59
Certidão nº: 25214719/2021
Expedição: 16/08/2021, às 08:47:37
Validade: 11/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que INSTITUTO COURB (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 27.033.376/0001-59, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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