
Valor Contrapartida:
Cota equivalente a                 % 
do custo total alocado. 

Celular Telefone

Cargo CPF nº

Cargo Nome

Telefone Celular E-mail

(  ) NÃO INÉDITO – CONTINUAÇÃO, NOVA VERSÃO, ETC. (  ) INÉDITO

3.  Apresentação Sucinta do Proponente

2.3. Valor do Projeto: R$... (por extenso)

Valor Solicitado: R$ .... (extenso)

E-mail

2.2. Responsável Técnico Pelo Projeto (Com quem o CAU/CE deve manter contato)

2.1. Representante Legal  (Para PJ)
RG nº Nome

1. Proponente
Razão Social

C.N.P.J. Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Endereço Nº

2. Projeto 
Nome do Projeto 

Período de Realização Local de Realização

Bairro Cidade Estado CEP

Telefone Fax Web site E-mail

Informar: 3.1. Motivo de interesse; 3.2. Principais atuações; 3.3. Se já trabalhou/estudou sobre o tema da Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo e/ou 
Habitação de Interesse Social – descrever brevemente

Andrea Dellamonica
Brechas: projetando desde dentro da cultura da construção informal.



Informar: 4.1. Em que consiste o projeto; 4.2. Objetivos (geral e específico) – destacar de forma clara e sucinta; 4.3.  Como será estruturado; 4.4. Etapas de 
Execução; 4.5. Envolvimento de parceiros; 4.6. Justificar porque o CAU/CE deve apoiá-lo; 4.7. De que forma o projeto beneficiará a sociedade; 4.8. Qual a viabilidade 
de execução das obras para os projetos elaborados; 4.9. Outras informações relevantes

5. Origem social das famílias abrangidas pelo Projeto
Informar: 5.1. Critério de seleção da(s) família(s) atendida(s); 5.2. Qual origem do banco de dado utilizado; 5.3. Quantidade de pessoas beneficiadas.

7. Observações Gerais
Utilizar esse espaço para outras informações relativas ao projeto a ser desenvolvido, não especificadas anteriormente e que julgar relevantes para o entendimento da 
proposta.

Informar: 6.1. A programação, incluindo as atividades previstas; 6.2.  Etapas/Cronograma; 6.3. Local e condições de Execução; 6.4. Outras informações relevantes.
6.  Programação do Projeto

4.  Apresentação do Projeto, seus objetivos e contribuições para a Sociedade



R$ % SOBRE O CUSTO TOTAL

100%

Identificação do 
Parceiro (nome)

Tipo de parceria - 
Apoio -Parceria 
institucional etc.

R$

TOTAL GERAL (R$) DE 
PARCERIAS 

Item/Detalhamento Tipo de despesa R$

TOTAL GERAL (R$) DE GASTOS  

11. Despesas previstas do Apoio do CAU/CE
Quantitativo/unidade

Valor apoiado pelo CAU/CE (indicar valor item 14)

TOTAL DO PROJETO
10. Parcerias 

Estágio das Negociações
Confirmado ou a confirmar 

9.   Estimativas de custo dos Projetos

Valor aplicado pelo apoiado

8.  CONTRAPARTIDA 
Informar: Descrição das Contrapartidas ofertadas de acordo com o Item 12 do presente Edital.

Valor apoiado por outros parceiros (indicar valor item 13)



             Nota                     Nota

             Nota                     Nota

  .           2,0

             Nota                     Nota

  .           1,5

             Nota                     Nota

             Nota                     Nota

.              2,5

.           10,00

   A relevância do projeto para a sociedade

●  Potencial do projeto para alcance de benefícios diretos ou indiretos à sociedade;
●  Viabilidade de execução das obras
●  Desenvolvimento social inclusivo, de forma a contribui para a redução de desigualdades e melhoria da 
qualidade de vida nos ambientes urbanos e rurais.

12.  Critérios de Avaliação (espaço reservado ao CAU/CE)

● Projetos inéditos serão analisados pelos aspectos de originalidade e pertinência em relação ao Edital;
● Projetos com histórico de realização serão avaliados pela relevância das inovações propostas com foco no 
Edital.

●  Potencial do projeto para a produção e difusão do conhecimento para arquitetura e urbanismo;
● Promoção, desenvolvimento e fortalecimento do ensino e do exercício profissional da arquitetura e urbanismo; 
● Potencialização, conquista e ampliação do campo de atuação profissional;
● Promoção, articulação e fortalecimento das entidades de arquitetura e urbanismo; 
● Visibilidade institucional e fortalecimento da imagem do CAU/CE como fomentador da Arquitetura e Urbanismo para 
Todos.

● Serão analisadas o acesso dos arquitetos e urbanistas e estudantes de arquitetura e urbanismo às ações 
propostas, otimização dos recursos com espaços e infraestrutura para a participação do CAU/CE, a 
relevância das contrapartidas e seus desdobramentos para a atuação do CAU/CE.

● Serão analisadas a clareza na exposição dos objetivos e sua relevância em relação às contribuições para o 
desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, a coerência do cronograma de execução, da cota solicitada e 
da estratégia de divulgação.

Qualidade das contrapartidas 

A relevância do projeto para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo

  .           1,5

Total

Originalidade/Inovação do projeto 

Clareza e coerência na apresentação do projeto

.             2,5 2,5

2,0

1,5

1,5

2,5

10,0



R$ 30.000,00

Declaro estar ciente das normas de patrocínio do CAU/CE e adequar-me aos seus dispositivos.

____________________________________

16.  Declaração De Regularidade Documental e Fiscal

14.  Data de assinatura do Contrato 
 (espaço reservado ao CAU/CE)
15.  Validade do Contrato
(espaço reservado ao CAU/CE)

Valor Limite a ser Aprovado

Valor aprovado

Valor Contrapartida

13.   Valor do Convênio (espaço reservado ao CAU/CE)

Valor solicitado


	Razão Social: Núcleo Projetos e Consultoria em Arquitetura Ltda.
	CNPJ: 07.707.745/0001-34
	Inscrição Estadual: -
	Inscrição Municipal: 
	Endereço: Av. Leoncio de Magalhães 
	N: 1107
	Bairro: Jd. S.P.
	Cidade: São Paulo
	Estado: SP
	CEP: 02042-011
	Telefone: 11 41148484
	Fax: 
	Web site: andreadellamonica.archi
	Email: a@andreadellamonica.archi
	Nome do Projeto: 
	Período de Realização: dezembro de 2018 - 30 de abril de 2019
	Local de Realização: Fortaleza, Ceará.
	Nome: Andrea Dellamonica
	RG n: 22603803-8
	Cargo: Arquiteta e Urbanista
	CPF n: 245782358-74
	Email_2: a@andreadellamonica.archi
	Celular: 11 983148384
	Telefone_2: 11 41148384
	Nome_2: Francisco Navarrete
	Cargo_2: Arquiteto e Urbanista
	Telefone_3: 
	Celular_2: 85 996921843
	Email_3: fco.nav.arq@gmail.com
	23 Valor do Projeto R por extenso: Nove mil, novecentos e setenta e nove reais e dez centavos.
	Valor Solicitado R  extenso: Nove mil, novecentos e setenta e nove reais e dez centavos.
	3 Apresentação Sucinta do Proponente: 
	Informar 31 Motivo de interesse 32 Principais atuações 33 Se já trabalhouestudou sobre o tema da Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo eou Habitação de Interesse Social  descrever brevemente: 3.1. Motivo de interesse.São mestres de obra, pedreiros ou os próprios donos os que transmitem os conhecimentos necessários para levantar casas de maneira segura, porém sem seguir as normas técnicas brasileiras, já que, se forem respeitadas, simplesmente inviabilizariam a construção.  Nos assentamentos precários informais, essas práticas são levadas ao extremo: problemas de habitação, complexos per se, são resolvidos com menos que o mínimo: conhecimentos técnicos, ferramentas de planejamento, recursos financeiros, dentre outros. Entendendo que nós arquitetos não somos parte dessa cultura da construção informal, podemos introduzirmos nela não “desde cima”, mas de maneira horizontal, detectando os pontos que frequentemente não ficam bem resolvidos. É nessas brechas onde podemos aportar, sempre e quando sigamos a lógica consolidada, sem impor novas linguagens que seriam rejeitadas (gentil e indiferentemente).Admiramos a inteligência coletiva para otimizar recursos muito escassos e conseguir resultados eficientes. Acreditamos que podemos aprender a sua lógica e partir disso propor formas de assessorar e projetar que introduzam de maneira sinérgica novos conceitos que permitam melhorias, como: planejamento flexível, projeto de prancha única e orçamento de depósito, prioridades para garantir uma casa livre de patologias, ocupação máxima para programa proposto + iluminação e ventilação, medida de área “cama de solteiro”, reforma e redução + obra nova.Trabalharemos no Grande Bom Jardim, que é a área de Fortaleza onde existem mais assentamentos precários informais do tipo ZEIS I, que são os que se enquadram na nossa proposta.3.2. Principais atuações.- Projetos de reforma de escolas para FDE (Fundação para o desenvolvimento da Educação).- Projeto em parceria com a ONG Terra da Sabedoria para habitação estudantil em Guarapiranga.- Projeto de habitação de baixa renda em Maracanaú.- Concurso público mercado de Lages.- Projetos hoteleiros. - Parques aquáticos.- Projetos de casas para pessoas de baixa renda em Fortaleza e no interior do Estado.3.3. Experiência em assistência técnica e habitação social.Já desenvolvemos projetos de interesse social com destaque em dois casos: 1) A casa da Fátima, localizada no bairro João XIII, aproveitou uma casa térrea existente num terreno de 2,4 x 16 m para construir uma casa de dois andares, segundo as proprietárias "a mais ampla, iluminada e ventilada do bairro ". 2) A casa do Albanizo, localizada no bairro Bom Sucesso, num terreno de 4 x 20 m, está organizada pelos vazios: a garagem (espaço depois do muro da entrada prevendo comprar um carro no futuro), um pátio entre os quartos e o quintal. A está construindo aos poucos, coisa que resulta fácil porque todos os cômodos são espaços neutros, ventilados e iluminados. Em ambos os casos, os projetos foram desenvolvidos junto aos proprietários e propuseram o mesmo sistema construtivo, materiais e acabamentos que os dos bairros onde estão as casas.
	Check Box1: Sim
	Check Box2: Off
	porcentagem: 
	Informar 41 Em que consiste o projeto 42 Objetivos geral e específico  destacar de forma clara e sucinta 43  Como será estruturado 44 Etapas de Execução 45 Envolvimento de parceiros 46 Justificar porque o CAUCE deve apoiálo 47 De que forma o projeto beneficiará a sociedade 48 Qual a viabilidade de execução das obras para os projetos elaborados 49 Outras informações relevantes: 4.1. Em que consiste o projeto.O projeto consiste no desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de trabalho específica para projetar casas dentro do tecido urbano de assentamentos precários informais da periferia de Fortaleza, destinadas a famílias com renda mensal de até três salários mínimos. São três etapas: 1) desenvolver uma metodologia de trabalho para projetar casas novas ou reformas que aproveitam uma construção existente e a ampliam significativamente ou a modificam radicalmente, dentro do tecido urbano de assentamentos precários informais na periferia de Fortaleza (ZEIS I) para Clientes (*) que se enquadram nas condições descritas na Lei 11.888/08. 2) aplicar a metodologia desenvolvida num projeto real. 3) avaliar criticamente os resultados da aplicação da metodologia.(*) usamos “cliente” e não “assistido” ou algum termo similar porque consideramos que neste caso não devem haver diferenças na relação arquiteto – cliente como é entendida habitualmente: o cliente é quem viabiliza o projeto e, como tal, é que tem a faculdade de participar em todo momento e, em última instancia, vetar qualquer decisão.4.2. Objetivo geral e objetivos específicos.Objetivo geral: Desenvolver e aplicar uma metodologia de trabalho específica para projetar casas dentro do tecido urbano de assentamentos precários informais da periferia de Fortaleza, destinadas a famílias com renda mensal de até três salários mínimos, a ser realizada em três etapas: elaboração da metodologia, execução do projeto e avaliação dos resultados.Objetivos específicos: 1) reconhecer os valores do planejamento e da construção de casas nos assentamentos precários informais da periferia de Fortaleza. 2) avaliar quais são os pontos fortes (como a otimização da utilização de alguns materiais) e as fragilidades (como a resolução do programa de necessidades) na cultura da construção informal.3) introduzir conceitos que partam da observação das condições reais e que permitam soluções flexíveis.4) propor alternativas para introduzir melhorias no processo de planejamento das construções. 5) elaborar uma metodologia que possa ser utilizada em casos diversos com flexibilidade.6) contribuir para o debate da contribuição dos arquitetos na cultura da construção informal.4.3. Como será estruturado:1) entraremos em contato com organizações comunitárias de assentamentos precários informais do Bom Jardim, que nos permitam visitar as comunidades que se enquadram na nossa proposta e estudar in loco as casas existentes e em construção. 2) analisaremos os dados recolhidos na pesquisa de campo e, a partir deles, iniciaremos a primeira etapa, relativa à elaboração da metodologia de projeto.3) definiremos junto à comunidade a habitação na qual o projeto será desenvolvido.3) executaremos o projeto de acordo a metodologia proposta.4) avaliaremos os resultados da aplicação da metodologia no projeto.4.4. Etapas de execução.Etapa 1, da metodologia: 1) elaborar cartilha que hierarquize as prioridades do tema: i) prevenir patologias estruturais ii) prevenir patologias de salubridade iii) garantir conforto ambiental mínimo: ventilação e iluminação. iv) programa de necessidades e função. 2) criar planilha para recolher: i) dados dos clientes. ii) programa desejado. iii) orçamento disponível. iv) estratégias de viabilização a execução da obra.3) desenvolver apresentação padronizada do lançamento da proposta de projeto que possibilite a compreensão clara e correções interativas (o cliente risca).4) desenvolver apresentação num documento único: projeto-orçamento, sem agregar elementos supérfluos ao sistema habitual. Etapa 2, do projeto: 1) apresentar os resultados da reunião junto aos clientes de apresentação da cartilha e preenchimento da planilha.2) apresentar os resultados da reunião(ões) junto aos clientes de lançamento da proposta.3) apresentar os resultados da reunião(ões) junto aos clientes de apresentação do projeto-orçamento.Etapa 3, da avaliação:1) elaborar relatório de avaliação dos resultados da aplicação da metodologia no projeto.4.5. Envolvimento de parceiros.Arquiteto Francisco Navarrete, CAU 1880705, responsável técnico pelo projeto.4.6. Porque o CAU deve apoiar o projeto.Porque a metodologia proposta será uma ferramenta para ampliar a nossa prática profissional num campo de atuação enorme que chamamos a “cultura da construção informal”, não só nos assentamentos precários informais, como em todos os lugares onde é a maneira mais frequente de resolver o tema da habitação.4.7. De que forma o projeto beneficiará a sociedade.1) os arquitetos terão acesso a uma metodologia para dar assessoria aos moradores de comunidades informais na construção das suas casas. Os arquitetos se beneficiarão tecnicamente e os moradores socialmente.2) será proposta uma ação concreta para contribuir ao cumprimento do direito social à moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal.3) Projetos estruturados de maneira que potencializem a cultura existente (e não impondo uma forma de trabalho aleia), permitiriam melhorias na qualidade de vida dentro de assentamentos precários informais. Esses casos pontuais seriam exemplos de melhorias que poderiam ser incorporadas a outras construções da mesma maneira que hoje em dia são transmitidos os conhecimentos.4.8. Viabilidade de execução dos projetos elaborados.Propomos trabalhar com famílias que tenham a possibilidade de destinar recursos próprios à construção de moradia, já que proposta não consegue abranger formas de subsídios para a construção.
	Informar 51 Critério de seleção das famílias atendidas 52 Qual origem do banco de dado utilizado 53 Quantidade de pessoas beneficiadas: 5.1. Critério de seleção da(s) família(s) atendida(s).Famílias que moram em áreas classificadas como ZEIS I do PDP de Fortaleza com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que desejem construir uma nova casa num terreno dentro da comunidade e que tenham certa segurança de contar com recursos próprios que possam ser destinados a financiá-la. 5.2. Qual origem do banco de dados utilizado.Entraremos em contato com organizações comunitárias de assentamentos precários informais do Bom Jardim.TFG disponível para uso público, ganhador de “Os melhores trabalhos de conclusão de curso do Brasil e Portugal em 2017” da revista digital Arch Daily: Cidade pelas pessoas : Uma experiência de assessoria e participação na ZEIS do Bom Jardim / Emilia Stefany de Sousa e Silva. – 2017.5.3. Quantidade de pessoas beneficiadas.Com a metodologia, todas as famílias que se enquadrem na descrição do ponto 5.1.
	Informar 61 A programação incluindo as atividades previstas 62  EtapasCronograma 63 Local e condições de Execução 64 Outras informações relevantes: 6.1. Programação, incluindo as atividades previstas.1) Entrega de etapa Metodologia: desenvolver os seguintes produtos:a) Cartilha de prioridades. b) Planilha de dados dos clientes.c) Planilha de apresentação padronizada de proposta.d) Apresentação padronizada de projeto-orçamento. 2) Entrega de etapa Projeto:a) Relatório da reunião de apresentação da cartilha de prioridades. b) Planilha de dados dos clientes preenchida.c) Planilha de apresentação da proposta, com relatório das reuniões até a aprovação da etapa.d) Apresentação de projeto-orçamento, com relatório das reuniões até a aprovação da etapa.3) Entrega da etapa de avaliação.a) Relatório de avaliação.6.2. Etapas / cronograma.Etapa 1: Início das atividades / Assinatura do contrato até 28 de dezembro 2018Etapa 2: Entrega de dossiê metodologia / até 1 de março de 2019Etapa 3: Entrega de projeto / até 1 de abril de 2019Etapa 4: Entrega de relatório de avaliação / até 30 de abril de 20196.3. Local e condições de execução.Projetos no nosso escritório, visitas nas comunidades e reuniões junto aos clientes na comunidade onde moram.
	Utilizar esse espaço para outras informações relativas ao projeto a ser desenvolvido não especificadas anteriormente e que julgar relevantes para o entendimento da proposta: 
	Informar Descrição das Contrapartidas ofertadas de acordo com o Item 12 do presente Edital: 1) realização de um encontro presencial gratuito aberto ao público, voltado especialmente para estudantes de arquitetura, arquitetos e demais interessados, para apresentação da metodologia e projeto.2) disponibilização dos resultados da proposta através de acesso livre on line.
	RValor aplicado pelo apoiado: 
	 SOBRE O CUSTO TOTALValor aplicado pelo apoiado: 
	RValor apoiado por outros parceiros indicar valor item 13: 
	 SOBRE O CUSTO TOTALValor apoiado por outros parceiros indicar valor item 13: 
	RValor apoiado pelo CAUCE indicar valor item 14: R$9.979,10  
	 SOBRE O CUSTO TOTALValor apoiado pelo CAUCE indicar valor item 14: 100%
	RTOTAL DO PROJETO: R$9.979,10  
	Identificação do Parceiro nomeRow1: Francisco Navarrete
	Tipo de parceria  Apoio Parceria institucional etcRow1: Apoio
	Estágio das Negociações Confirmado ou a confirmarRow1: Confirmado
	RRow1: R$2.000,00
	Identificação do Parceiro nomeRow2: 
	Tipo de parceria  Apoio Parceria institucional etcRow2: 
	Estágio das Negociações Confirmado ou a confirmarRow2: 
	RRow2: 
	Identificação do Parceiro nomeRow3: 
	Tipo de parceria  Apoio Parceria institucional etcRow3: 
	Estágio das Negociações Confirmado ou a confirmarRow3: 
	RRow3: 
	Identificação do Parceiro nomeRow4: 
	Tipo de parceria  Apoio Parceria institucional etcRow4: 
	Estágio das Negociações Confirmado ou a confirmarRow4: 
	RRow4: 
	Identificação do Parceiro nomeRow5: 
	Tipo de parceria  Apoio Parceria institucional etcRow5: 
	Estágio das Negociações Confirmado ou a confirmarRow5: 
	RRow5: 
	RTOTAL GERAL R DE PARCERIAS: R$2.000,00
	ItemDetalhamentoRow1: aprovação da entrega de dossiê metodologia
	Tipo de despesaRow1: Atividades especiais em arquitetura e urbanismo > Assistência técnica > Serviços de apoio técnico   
	QuantitativounidadeRow1: 1und
	RRow1_2: R$3.947,32 
	ItemDetalhamentoRow2: aprovação da entrega do projeto
	Tipo de despesaRow2: Projeto > Arquitetura das edificações > Projeto arquitetônico das edificações  
	QuantitativounidadeRow2: 60m2
	RRow2_2:   R$3.400,23  
	ItemDetalhamentoRow3: aprovação da entrega do relatório de avaliação
	Tipo de despesaRow3: Atividades especiais em arquitetura e urbanismo > Assistência técnica > Serviços de apoio técnico 
	QuantitativounidadeRow3: 1und
	RRow3_2:  R$2.631,55  
	ItemDetalhamentoRow4: 
	Tipo de despesaRow4: 
	QuantitativounidadeRow4: 
	RRow4_2: 
	ItemDetalhamentoRow5: 
	Tipo de despesaRow5: 
	QuantitativounidadeRow5: 
	RRow5_2: 
	ItemDetalhamentoRow6: 
	Tipo de despesaRow6: 
	QuantitativounidadeRow6: 
	RRow6: 
	ItemDetalhamentoRow7: 
	Tipo de despesaRow7: 
	QuantitativounidadeRow7: 
	RRow7: 
	RTOTAL GERAL R DE GASTOS:  R$9.979,10  
	Valor solicitado:  R$9.979,10  
	Nome/Cargo/Assinatura: Andrea Dellamonica
	Cidadade e data: 
	Valor aprovado: 
	Valor Contrapartida: 


