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ITEM DE PAUTA 3.1.8 

INTERESSADO IEDS – Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável 

ASSUNTO Aprecia os recursos do Edital de Patrocínio nº 003/2020 – modalidade ATHIS. 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DO CAU/MG – DPEMG Nº 0001.3.1.8/2020 

 
Aprecia o recurso interposto pelo proponente IEDS – 
Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável 
Projeto “Aquabox - Um banho de solidariedade". 

O PLENÁRIO do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS – CAU/MG, reunido, 
extraordinariamente, no dia 27 de maio de 2020, por videoconferência, no exercício das competências e 
prerrogativas que tratam o art. 29 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 
0085.6.5/2018 e homologado pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, após análise 
do assunto em epígrafe, e, ainda: 
 
Considerando o interesse e compromisso deste Conselho em fomentar projetos que promovam melhores 
condições de vida para pessoas em situação de vulnerabilidade, frente ao cenário de pandemia e calamidade 
pública; 
 
Considerando a Deliberação Plenária DPOMG Nº 0101.6.9/2020, de 13 de abril de 2020, que aprovou o Edital de 
Chamamento Público de Patrocínio do CAU/MG nº 003/2020 – Modalidade ATHIS; 
 
Considerando a avaliação do Grupo de Trabalho que, com fundamento no item 10.1 do referido edital, inabilitou 
o proponente IEDS – Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável - Projeto “Aquabox - Um banho de 
solidariedade", vez que não apresentou CRQPF de arquiteto indicado como integrante do projeto; certificado de 
regularidade FGTS e certidão de tributos municipais, no prazo estipulado em Edital; 
 
Considerando o item 16.5 do Edital, que estabelece a competência do Plenário do CAU/MG para julgamento dos 
recursos em face dos resultados da habilitação e da seleção de propostas; 
 
Considerando a realização desta 1ª Reunião Plenária Extraordinária, no dia 27 de maio de 2020, para o 
julgamento dos recursos das etapas de habilitação e seleção; 
 
Considerando o recurso por ele interposto, em que afirma que “1. Foram apresentadas duas certidões e o 
comprovante de pagamento da anuidade do terceiro arquiteto, pois neste último caso não houve tempo hábil de 
liquidação no sistema eletrônico para emissão da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF); 2- 
Conforme pode ser comprovado, em anexo, o Certificado de Regularidade para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), foi expedido pela Caixa Econômica Federal em 08/05/2020 às 15:16:05, com 
validade de 05/03/2020 a 02/07/2020, e Certificação Número: 2020030502135014553541, portanto antes do 
prazo final para envio dos documentos. Na ocasião, registramos que este Certificado não foi anexado entre os 
anexos no e-mail de nossa inscrição pela dificuldade inerente a este novo meio utilizado pelo CAU-MG neste 
chamamento, sendo exigida a anexação de aproximadamente 16 documentos. É importante registrar ainda que 
já participamos de outros certames juntos a este Conselho, sempre com entrega física dos documentos, e isso 
nunca aconteceu anteriormente. Para sanar esta dificuldade, sugerimos nos próximos editais a utilização do 
Google Forms, plataforma gratuita, que permite a juntada de documentos de maneira facilitada, tanto para a 
inserção quanto para a verificação posterior. (Verificar ao final deste documento.); 3- Consta em nosso registro o 
envio da Certidões negativas ou positivas com efeitos de 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.”; 
 
Considerando o relatório e voto apresentado pela Conselheira Marília Palhares Machado, que dá provimento ao 
recurso, desde que: 1 - Fique comprovado que o encerramento do recebimento das propostas pela plataforma 
utilizada pelo CAU finalizou exatamente às 23h59min até mesmo para os proponentes que iniciaram seus 
uploads dentro do horário especificado no edital, e 2 -Fique comprovado que o proponente fez sua postagem da 
sua proposta na plataforma perto do horário final de entrega previsto no edital. Caso não se confirme qualquer 
uma das duas possibilidades, nego provimento ao recurso apresentado, mantendo a decisão de inabilitação do 
proponente Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável - IEDS no presente edital de patrocínio; 
 
Considerando os esclarecimentos prestados pelo Setor Jurídico do CAU/MG; e 
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DPEMG Nº 0001.3.1.8/2020 

 
Considerando que a Conselheira Relatoria consignou que: “Em Tempo, durante a plenária extraordinária, restou 
comprovado que a condição colocada para o provimento do recurso não aconteceu. Dentro da mesma plenária, 
foi informado que há débitos do IEDS junto ao município, deixando de existir a regularidade municipal. Assim, 
concluo pelo não provimento do recurso, como apontado no último parágrafo da CONCLUSÃO.”. 
 
 
DELIBEROU: 
 
1. Negar provimento ao recurso para manter a inabilitação do proponente IEDS – Instituto de Estudos do 

Desenvolvimento Sustentável Projeto “Aquabox - Um banho de solidariedade". 
 
2. Encaminhar à Assessoria de Eventos para as providências cabíveis. 

 
Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data. 
 
Aprovada por 12 (doze) votos favoráveis dos conselheiros Ademir Nogueira de Ávila, Ariel Luís Lazzarin, 

Cecilia Fraga de Moraes Galvani, Cecilia Maria Rabelo Geraldo, Claudio de Melo Rocha, Douglas Paiva Costa e 
Silva, Fabio Almeida Vieira, Iracema Generoso de Abreu Bhering, Luciana Fonseca Canan, Marcia Andrade 
Schaun Reis, Maria Edwirges Sobreira Leal e Marilia Palhares Machado; 00 (zero) votos contrários; 01 (uma) 
abstenção da Conselheira Rosilene Guedes Souza; e 04 (quatro) ausências dos Conselheiros Ítalo Itamar 

Caixeiro Stephan, José Eustáquio Machado de Paiva; Patrícia Martins Jacobina Rabelo e Paulo Emílio Bueno. 
 

Belo Horizonte, 27 de maio de 2020. 
 
 

Arquiteto e Urbanista Danilo Silva Batista  

Presidente do CAU/MG 
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1ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
 

Folha de Votação 
 

 

Conselheiros Estaduais 

Votação 

Sim  (a 
favor) 

Não 
(contra) 

Abstenção 
Ausência na 

votação 
Ausência na 

reunião 

 DANILO SILVA BATISTA PRESIDENTE      

1 ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA TITULAR x     

2 ARIEL LUIS LAZZARIN TITULAR x     

3 CECILIA FRAGA DE MORAES GALVANI TITULAR x     

4 CECILIA MARIA RABELO GERALDO TITULAR x     

5 CLAUDIO DE MELO ROCHA TITULAR x     

6 DOUGLAS PAIVA COSTA E SILVA TITULAR x     

7 FABIO ALMEIDA VIEIRA TITULAR x     

8 IRACEMA GENEROSO DE ABREU BHERING TITULAR x     

9 ITALO ITAMAR CAIXEIRO STEPHAN TITULAR Ausência justificada 

10 JOSÉ EUSTÁQUIO MACHADO DE PAIVA TITULAR     x 

11 LUCIANA FONSECA CANAN TITULAR x     

12 MARCIA ANDRADE SCHAUN REIS TITULAR x     

13 MARIA EDWIRGES SOBREIRA LEAL TITULAR x     

14 MARILIA PALHARES MACHADO TITULAR x     

15 PATRICIA MARTINS JACOBINA RABELO TITULAR     x 

16 PAULO EMÍLIO BUENO SUPLENTE    x  

17 ROSILENE GUEDES SOUZA TITULAR   x   

        

 

Histórico da votação:  

 

Reunião: 1ª Sessão Plenária Extraordinária                                                                    Data: 27/05/2020 

 

Matéria em votação: 3.1. Proposta de Deliberação Plenária que aprecia e decide sobre os recursos do Edital de Patrocínio nº 

003/2020 – modalidade ATHIS. 

 

Resultado da votação: Sim (12)   Não (00)   Abstenção (01)   Ausências (04)   Total  (17) 

  

Ocorrências:   ......................................................................................................................................... 

 

Secretária da Sessão: Marina Figueiredo Lima 

 

Presidente da Sessão: Danilo Silva Batista 

 
 
 
 

 


