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RELATÓRIO N. 02/2022 

 

PROCESSO 1513663/2022 

INTERRESSADO CAU/DF 

ASSUNTO Chamada Pública Nº 1/2022 - Patrocínio – CAU/DF 
 

 

Sra. Presidente,  

 

Em atenção à solicitação de revisão da análise da proposta apresentada pelo IAB/DF para obtenção de verba 

de patrocínio relativa à Chamada Pública do Edital 01/2022 CAU-DF, esta Comissão de Seleção apresenta 

inicialmente suas escusas por não ter esclarecido as conclusões relatadas em seu Relatório Final de 

Avaliação. Isso só aconteceu devido ao prazo exíguo apresentado a esta Comissão para exarar o parecer 

final, para atender ao edital em questão e proceder à publicação do resultado. 

Na continuidade, seguem os esclarecimentos necessários:  

O Edital de Patrocínio 001/2022 CAU-DF expôs, em seu item 4.1 –“Objeto”, o chamamento para que 

entidades representativas da arquitetura e urbanismo “apresentem ações relevantes para a arquitetura e 

urbanismo, a serem selecionadas para receber PATROCÍNIO do CAU/DF.” 

Neste quesito o proponente IAB/DF dispensa apresentações, com notório reconhecimento público e 

capacidade de realização no âmbito da promoção do profissional de arquitetura e urbanismo.  

Mais adiante, em seu item 11.1 o Edital 001/2022 -CAU/DF apresenta as orientações para a submissão de 

propostas:  

11.1. A concessão de PATROCÍNIO pelo CAU/DF deve observar as seguintes orientações:  

I. Poderão ser patrocinados os projetos:  

a. Que tenham relevância para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo no Distrito 

Federal, organização dos profissionais, aperfeiçoamento do exercício profissional dos 

arquitetos e urbanistas e educação continuada em arquitetura e urbanismo; e  

b. De âmbito de competência do CAU/DF que disseminem informações e promovam o 

conhecimento e o fortalecimento da arquitetura e urbanismo.  

II. Não poderão ser patrocinados os projetos:  

a. Em desacordo com a missão institucional e finalidade do CAU/DF;  

b. Que não evidenciem benefícios para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo no 

Distrito Federal; 

c. Cujo proponente tenha prestação de contas de patrocínio anterior não aprovada ou que 

estejam inadimplentes perante o CAU/DF, qualquer que seja a motivação; 

 d. Realizado, organizado ou coordenado pelo CAU/BR ou por outro CAU/UF; e  

e. Em que haja cobrança de ingressos ou imposição de quaisquer outros custos para 

arquitetos e urbanistas, salvo quando forem revertidas ao projeto, aplicadas em finalidade 

pública previamente definida ou creditadas ao CAU/DF, hipóteses que deverão ser 

especificadas no Termo de Fomento e confirmadas mediante a prestação de contas da 

proponente. 

(Grifos nossos). 
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Edições anteriores deste Edital de patrocínio proporcionaram a realização de eventos e publicações bastante 

relevantes para a profissão, as quais efetivamente contribuíram para a produção arquitetônica e para a 

difusão do nome do CAU/DF, algumas das quais o IAB/DF foi parceiro. Citamos, nos últimos 5 anos1:  

ANO ATIVIDADE LOCAL ENTIDADE PARCEIRA 

2016:  Mostra de Trabalhos Finais de Graduação 2015 CasaPark e  

Museu da República 

 

SindaArq 

2017:  XXXVI Encontro Nacional de Entidades de 

Ensino da Arquitetura e Urbanismo- ENSEA 

XIX Congresso Nacional de Entidades de 

Ensino da Arquitetura e Urbanismo – 

CONABEA 

 

UnB ABEA 

2017:  II Encontro Nacional de Urbanismo 

Colaborativo  

 

UnB Instituto COURB 

2019:  Publicação: Assistência Técnica em Urbanismo 

e Arquitetura de Interesse Social: Anotações 

sobre o processo de imersão de arquitetos e 

urbanistas da CODHAB nas periferias do DF 

 

  IAB/DF 

2020:  Capacitação em ATHIS: Brasilia, ações práticas 

pós pandemia 

 

São Sebastião, DF IAB/DF 

2020:  Edição de e-book “Cidade sem fins lucrativos: 

arquitetura e urbanismo para uma Brasília 

metropolitana”, organizado pela CPU IAB DF e 

Colóquio Mulher, Cidade e Arquitetura - 

Espaço e Pandemia 

 

Brasilia, DF IAB/DF 

2021:  Laboratório COURB de Pedagogia Urbana Recanto das Emas, DF Instituto COURB 

 

Neste ano de 2022 o IAB/DF apresentou proposta de patrocínio para “Publicação de um livro, de 

aproximadamente 100 páginas, com os trabalhos apresentados no concurso, contendo artigos de 

especialistas sobre habitação de interesse social, concursos públicos de projeto e sustentabilidade e 

eficiência energética para edificações de interesse social. Será realizado um evento de lançamento com 

debate entre os arquitetos autores e exposição de seus trabalhos” (pag.3 da proposta). 

Em sua proposta o IAB/DF discorre sobre suas reconhecidas credenciais e apresenta os objetivos, público 

alvo, justificativa do projeto e demais exigências do Edital 001/2022 CAU/DF de maneira sucinta.  

Na sequência – Descrição do Projeto – a proponente não esclareceu, por exemplo, que o Concurso de Ideias 

em Arquitetura para Eficiência Energética – Habitação de Interesse Social, de onde será retirado o conteúdo 

do livro, aconteceu em 2021 em parceria com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH, instituição alemã de fomento, como ENTIDADE PROMOTORA, e o apoio da Secretaria 

Nacional de Habitação – SNH, do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, e da Associação 

Brasileira de COHABs e Agentes Públicos da Habitação – ABC, entidades essas que possuem recursos 

humanos e financeiros para a edição de publicação sobre os anais do concurso. 

Não há nenhum impedimento em que o CAU/DF patrocine a publicação de registro do resultado do 

concurso, uma vez atendidos os critérios e exigências do Edital, entretanto é incomum o fato do concurso 

ter sido lançado e concluído em maio de 2021, sem que esse fato fosse mencionado na proposta apresentada 

pelo IAB/DF. Aliás, em nenhum momento é feita referência ao link de informações do concurso, assim 

como foram omitidos os agentes apoiadores que o concurso recebeu em 2021.  

                                                      
1 Em 2018 não houve propostas 
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Citamos abaixo trecho do Edital de lançamento do Concurso de Ideias de Arquitetura – Habitação de 

Interesse Sustentável, disponível no link 

https://drive.google.com/file/d/1I33sHBPtqFTXZ6VsKwtyIsnxLzl7_ynC/view especificamente quanto ao 

item 2 - Objeto, em que cita especificamente no item 2.2.3:  

2.2.3. As propostas concorrentes, finalistas e vencedoras serão divulgadas em publicação 

elaborada sob responsabilidade da GIZ e IAB/DF, assim como em eventos de interesse 

público realizados pela GIZ e/ou pelo IAB/DF. 

De acordo com este item, a publicação e eventos de interesse público são de responsabilidade da GIZ e 

IAB/DF. Porém, as duas atividades estão sendo submetidas ao patrocínio do CAU-DF. Pergunta-se neste 

caso se não há desvio de finalidade do concurso em tela, bem como qual será o alcance da divulgação do 

nome do CAU-DF, já que o concurso foi concluído há mais de um ano.  

Ainda neste quesito, verifica-se que o seu resultado está disponível no site do IAB/DF na íntegra, desde 

junho de 2021, com os três primeiros colocados em destaque, e os demais participantes classificados com 

todo o conteúdo disponibilizado para consulta online.  

O fato acima descrito fere o quesito de ineditismo, e retira parte do mérito e da inovação da publicação 

pretendida, uma vez que se propõe tão somente a passar para o papel o que já é público.  

Outro ponto vulnerável observado na propositura foi o fato de não evidenciar quais as especificações 

técnicas básicas do livro a ser publicado. Ao considerar apenas o número de páginas da publicação, a 

proposta impossibilita mensurar a sua qualidade e a sua relevância como livro de referência, ainda que não 

se discuta a qualidade do conteúdo (Livro A-4? A-5? Paisagem? Brochura?). 

Vale ressaltar que a Comissão de Seleção reconhece a importância do tema e a qualidade da pesquisa 

arquitetônica provocada por ocasião do Concurso de Ideias de Arquitetura – Habitação de Interesse 

Sustentável https://drive.google.com/file/d/1I33sHBPtqFTXZ6VsKwtyIsnxLzl7_ynC/view , mas essa 

percepção só se deu após análise das informações do site, indisponíveis na proposta apresentada.  

A ausência de maiores informações sobre o concurso propriamente dito e seu resultado obscureceu a 

relevância do conteúdo da publicação, prejudicando assim o julgamento desta Comissão. Ora, só se pode 

emitir julgamento com base no que nos é apresentado e consta do processo do Edital de Patrocínio. Por 

conseguinte, os parâmetros referentes à clareza e à relevância do objeto ficaram prejudicados.  

Assim, diante do questionamento da presidência deste CAU/DF após nova análise do Edital de Patrocínio 

001/2022 CAU-DF e da Proposta para celebração de parceria com o CAU/DF para Publicação e 

Lançamento do livro: Concurso Nacional de Ideias em Arquitetura para Eficiência Energética em 

Habitação de Interesse Social apresentada pelo IAB/DF, esta Comissão de Seleção decidiu rever a 

pontuação relativa aos quesitos que definem a classificação do pleito, registrando conforme segue abaixo: 

Quesito Avaliador 1  Avaliador 2 Avaliador 3 Média 

Originalidade/Inovação da proposta – 

critérios de mérito – nota máxima 1,0: 

 

0 0 0 0 

Clareza na apresentação e capacidade 

operacional da proposta – nota máxima 

2,0:   

 

1,4 1,0 1,5 1,3 

Qualidade das contrapartidas – nota 

máxima 3,0:   
1,4 1,5 1,4 1,43 

A relevância da proposta que promova o 

fortalecimento da arquitetura e urbanismo 

– nota máxima 4,0: 

3,0 3,0 2,5 2,83 

TOTAL 5,80 5,50 5,40 5,57 
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CONCLUSÃO: 

Esta Comissão de Seleção de Patrocínio desincumbe-se da tarefa que lhe foi dirigida como avaliadores das 

propostas de patrocínio do CAU/DF e, como solicitado pela Presidencia em email enviado no dia 31 de 

outubro de 2022 às 13 horas e 18 minutos, efetuou uma melhor análise quanto ao objeto, concluindo que: 

 O IAB/DF é instituição idônea, historicamente reconhecida como representante da classe 

profissional e que pugna pelas boas práticas e pela divulgação da Arquitetura e Urbanismo no Brasil 

e no Distrito Federal; 

 A habilitação jurídica e a regularidade fiscal bem como as exigências do Edital de Patrocínio 

001/2022 foram formalmente atendidas pelo proponente; 

 A proposta apresentada foi insuficiente quanto a ineditismo, inovação, originalidade, clareza do 

objeto e relevância, por não apresentar informações completas sobre o conteúdo e o formato do 

objeto; 

Em nova avaliação, a Comissão de Seleção chegou a uma média de pontuação de 5,57 (cinco pontos e 

cinquenta e sete décimos), conforme tabela acima.  

Considerando o disposto no item 14.11 do referido Edital 001/2022, que determina a desclassificação de 

propostas cuja pontuação seja inferior a 6,0 (seis) pontos, esta Comissão de Seleção, por unanimidade, 

conclui pela desclassificação da proposta do IAB/DF para Publicação e Lançamento do livro: Concurso 

Nacional de Ideias em Arquitetura para Eficiência Energética em Habitação de Interesse Social.  

Submetemos este relatório à douta Presidência do CAU/DF. 

 

 
Respeitosamente, 

 
Brasília, 03 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

 

G __________________________ 

        Giselle Moll Mascarenhas 
                Conselheira Titular 

__________________________ 

Larissa de Aguiar Cayres 
Conselheira Suplente 

 

 

 

 

___________________________________ 

Phellipe Marccelo Macedo Rodrigues 
Secretário do Colegiado de Comissões 
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