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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL PARA A ANÁLISE DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO, SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
HABILITADAS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO TOCANTINS – CAU/TO 

 
 
 
As dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniu-se de forma 

virtual a COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL PARA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 

DE HABILITAÇAO, SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS HABILITADAS DA 

CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021 NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO TOCANTINS – CAU/TO, com a presenta da Conselheira Fernanda Brito de 

Abreu, coordenadora da Comissão e Alisson Miguel De Souza Abadia, suplente da Comissão, 

convocado, presente também, os empregados Andrelson Pinheiro Portilho Rodrigues, 

assessora jurídico e Gilmar Scaravonatti, gerente técnico e de fiscalização do CAU/TO. 1. 

ABERTURA: A Coordenadora da Comissão, após verificar o quórum deu início aos trabalhos. 

2. DISCUSSÕES: Foi informado aos membros da Comissão, a existência de apenas uma 

proponente, qual seja, INSTITUTO REVIVER – CNPJ Nº 28.203.833/0001-79. Dessa forma, 

compartilhou os documentos apresentado, para que os membros da Comissão pudessem 

analisa-los. Procedida à análise documental proponente, verificando que a mesma apresentou 

todos os documentos exigidos no edital e seus anexos e, sem haver qualquer outro motivo que 

pudesse desabonar as proponentes, foi habilitada. 3. DELIBERAÇÃO: Considerando a 

existência de apenas uma interessada e a sua habilitação, a Comissão deliberou por proceder 

a análise de sua proposta. 4. ANÁLISE, SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA: Após 

amplo debate e minuciosas análise da plano de trabalho e seguindo o que dispõe os critérios 

de avaliação previstos no item 16.6 do Edital, quais sejam: I - A relevância da proposta para a 

Sociedade: a) -  Promover melhores condições de vida para as populações em situação de 

vulnerabilidade social; b) - Promover melhorias nas residências, especialmente nas 

instalações hidrossanitárias, patologias construtivas, conforto térmico (ventilação, 

iluminação) e qualidade ambiental e c)  - Promover potencial para o alcance de benefícios 

diretos ou indiretos à sociedade de forma a contribuir para a redução das desigualdades sócio 

espaciais e melhoria da qualidade de vida (pontuação de 0 a 5,0); II – Clareza e coerência na 

apresentação da proposta; a) Viabilidade de execução imediata e no prazo definido neste 

Edital e b) Será avaliada a coerência do cronograma de execução (pontuação de 0 até 2,0); III. 

A relevância da proposta que promova o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo; a) 

Aspectos técnicos e operacionais e b) Potencialização, conquista e ampliação do campo de 

atuação profissional no estado do Tocantins (pontuação de 0 até 2,0); IV. 

Originalidade/Inovação da proposta – Critérios de Mérito; a) Propostas inéditas serão 

analisadas pelos aspectos de originalidade e de pertinência em relação ao edital (pontuação 

de 0 até 1,0), a Comissão assim avaliou a proposta:  
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CRITÉRIOS  NOTA 
I - A relevância da proposta para a Sociedade  

5 a) - Promover melhores condições de vida para as populações em situação de 
vulnerabilidade social  
b) - Promover melhorias nas residências, especialmente nas instalações hidrossanitárias, 
patologias construtivas, conforto térmico (ventilação, iluminação) e qualidade ambiental, 
c)  - Promover potencial para o alcance de benefícios diretos ou indiretos à sociedade de 
forma a contribuir para a redução das desigualdades sócio espaciais e melhoria da 
qualidade de vida 

II. Clareza e coerência na apresentação da proposta 
a) Viabilidade de execução imediata e no prazo definido neste Edital;  
b) Será avaliada a coerência do cronograma de execução;  

2 

III. A relevância da proposta que promova o fortalecimento da Arquitetura e 
Urbanismo  
a) Aspectos técnicos e operacionais;  
b) Potencialização, conquista e ampliação do campo de atuação profissional no estado do 
Tocantins 

1 

IV. Originalidade/Inovação da proposta – Critérios de Mérito  
a) Propostas inéditas serão analisadas pelos aspectos de originalidade e de pertinência em 
relação ao edital.  

0,5 

Nota Máxima 8,5 

 
Considerando que a interessada apresentou todos os documentos exigidos no edital e seus 

anexos e, não incorre nas vedações previstas no item 16.10 do Edital, a Comissão classificou a 

proposta do INSTITUTO REVIVER – CNPJ Nº 28.203.833/0001-79, apta para o recebimento 

do projeto de ATHIS, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

 

 

 

 

 

FERNANDA BRITO DE ABREU 

Coordenadora da Comissão 

 

 

 

 

 

ALISSON MIGUEL DE SOUZA ABADIA 

Suplente da Comissão convocado 
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