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ANEXO N.º III 

PLANO DE TRABALHO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2021 

 

2. Proposta de trabalho 

Nome do projeto: Projeto Requalifica – uma 

proposta de melhorias relacionadas a 

acessibilidade para pessoas com deficiência 

Prazo de Execução: Até 3 meses após a 

assinatura do contrato. 

Público alvo: 

Os Beneficiários do projeto são: 

01. Kaynam Viana Miranda/CPF: 036.898.811-29 

02. Maria Flávia Fernandes Silva /CPF:051.414.301.03 

03. Jenilson Cesário dos Santos / CPF:021.140.121.82 

04. Nestor Souza Soares/ CPF:932.082.601-30 

05. Thiago Pereira Crisóstomo/ CPF: 070.051.451-19 

06. Marielle Gomes soares /CPF: 709422741-80 

07. Antônio Neto Pereira Gomes /CPF: 010.403.641-95 

08. Clério Ronil M. Romão/ CPF: 831.273.481-34 

09. Maria Aparecida de Araújo Lima/ CPF: 027.153.211-47 

10. Cristiana Rosa da Silva Santos/ CPF: 023.870.821-76 

11. Felipe Barbosa Pereira / CPF: 015.051.131-05 

1. Dados cadastrais 

Nome da proponente: INSTITUTO REVIVER CNPJ: 28.203.833/0001-79 

Endereço: Complexo Esportivo do CEULP/ULBRA, Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1501 Sul, sala 1001  

Município: Palmas UF: TO CEP: 77.019-900 Telefone: (63)98106-

8048 

Web site: 

https://institutorevivertocantins.ong.br 

E-mail: revivertocantins@gmail.com 

Nome do Responsável Legal: SORAIA MARIA 

TOMAZ 

CPF: 574.636.706-00 

C.I./ Órgão Expedidor: 

157.877 SSP/MG 

Período do mandato: 

26/07/2021-26/07/2023 

Cargo: PRESIDENTE 

Endereço: Q 806 SUL ALAMEDA 20 LOTE 31 / PLANO DIRETOR SUL 

Telefone: (63) 98106-8048 E-mail: soraiatoedfisica@gmail.com 
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Objeto da parceria:  

O projeto apresentado tem como objetivo promover para os beneficiários vinculados ao instituto 

Reviver, Centro de Atividades de Educação, Esporte e Cultura para a PCD, localizado na Avenida 

Joaquim Antônio Segurado, 1501 Sul, Sala 1001, Complexo Esportivo CEULP/ULBRA, Palmas- TO, 

melhorias nas condições de vida, em vista à situação de vulnerabilidade social em que se encontram. 

Para tanto, buscar-se-á promover nas residências soluções que envolvam instalações hidrossanitários, 

patologias construtivas, conforto ambiental, potencial para o alcance de benefícios diretos ou indiretos 

à sociedade, de forma a contribuir para a redução da desigualdade sócio espacial e melhorias na 

qualidade de vida, sendo essas promovidas através da Arquitetura. Essa efetivação será possibilitada por 

meio do aproveitamento de espaços edificados e implantação de equipamentos que irão auxiliá-los no 

dia a dia, atendendo assim, a modalidade de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 

(ATHIS). 

Justificativa: 

Visando que todo o ser humano tem direito à moradia digna, e que a mesma influencia diretamente no 

dia a dia e na vida das pessoas, essa proposta tem como objetivo sanar alguns dos problemas encontrados 

nas residências de pessoas com deficiência, decorrentes da autoconstrução e de adaptações sem instrução 

técnica adequada, ocasionado a não acessibilidade. 

 

A interação com os beneficiários participantes foi feita para levantar as principais dificuldades e 

necessidades encontradas no cotidiano das casas, e as mais citadas foram; falta de barras de apoio nos 

banheiros, ausência de rampas acessíveis e calçadas para acesso a edificação, desníveis entre ambientes, 

pisos irregulares e área descoberta na entrada.  

 

Através de uma Análise Técnica prévia feita por uma Arquiteta e Urbanista foram levantadas algumas 

soluções que irão sanar com baixo custo os problemas encontrados, e irão melhorar significativamente 

a qualidade de vida dos beneficiários. As soluções apresentadas envolvem melhorias através de reforma 

e instalação de equipamentos de acessibilidade, sendo pensados de acordo com cada ambiente e seu 

layout, seguindo a NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

 

Portanto, serão beneficiadas famílias que tem renda familiar mensal de no máximo 3 salários mínimos, 

as soluções atendem a modalidade de Assistência Técnica para Habitação de interesse Social (ATHIS), 

e visam melhoria das condições de habitação dos beneficiários em situação de vulnerabilidade social. 
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Descrição da realidade que será objeto do patrocínio (devendo ser demonstrado o nexo entre 

essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas). 

 

Foram escolhidas onze famílias para serem beneficiários do presente edital, seguindo todas as regras 

exigidas. Cada beneficiário expôs as dificuldades encontradas no cotidiano relacionadas a acessibilidade 

e para cada caso específico foi proposto soluções.  

Segue abaixo a realidade de cada caso específico, as soluções propostas e a meta a ser atingida.  

 

BENEFICIÁRIO 

 

Kaynam Viana Miranda, portador do CPF 036.898.811-29, residente na Cidade de Palmas- TO, 

endereço 603 norte Chácara água fria n39 - Antiga mansão das pedras, parentesco Francinete da Silva Viana 

Miranda, contato (63) 98442-8181. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, o banheiro é o que mais precisa de adequação em requisitos de 

acessibilidade. Foi constatado, cuba com altura superior a exigida (Figura 1), falta de barras de apoio, 

e vaso sanitário comprometido. 

 

Figura 1- Bancada de Granito Banheiro com altura superior a exigida 
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SOLUÇÕES 

 

Como o banheiro não atende as medidas recomendadas pela norma para banheiro PNE, será feito 

algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. No banheiro será necessária a 

instalação de itens obrigatório apara garantir a segurança do cadeirante. 

• Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

•  Barras de apoio para Pia, 2 barras em cada lateral. 

• Barras de Apoio para Chuveiro 

• Trocar pia banheiro granito para Lavatório acessível 

• Torneira acionada por alavanca 

• Trocar vaso sanitário 

•  Assento vaso 

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$3.400,00 

Valor Mão de Obra R$850,00 

TOTAL EM MÉDIA R$4.250,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Maria Flávia Fernandes Silva, portador do CPF 051.414.301.03, residente na Cidade de Palmas- TO, 

endereço 1303 sul alameda 05 lote 44, parentesco Márcia Patrícia Fernandes de Castro (Mãe), contato (63) 

98450-1973. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, a parte de acesso a residência é o que mais precisa adequação em 

requisitos de acessibilidade. Foi constatado, que não há calçada e rampa de acesso no recuo frontal, 

dificultando o acesso a residência (Figuras 2 e 3). E no banheiro já consta barras de apoio na área do 

chuveiro, sendo necessário somente banco para banho de aço inox gradil (Figura 4). 
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Figura 2- Rampa de acesso a Residência Portãozinho 
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Figura 3- Rampa de Acesso a Residência Veículos 

 

Figura 4- Banheiro com barras, ausência da grade 

 

SOLUÇÕES 

 

Na entrada da casa, é necessário pensar na acessibilidade desde a calçada da rua até a parte interna, logo 

serão feitas algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. Na entrada será 

necessário a execução para garantir a segurança do cadeirante. 

• Calçada com Largura livre de 1,20m e comprimento de 8 m 

• Rampa de acesso para edificação 

 

Como o banheiro não atende as medidas recomendadas pela norma para banheiro PNE, será feito 

algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. No banheiro será necessária a 

instalação de itens obrigatório apara garantir a segurança do cadeirante. 

• Banco Para Banho De Aço Inox Gradil  

 

METAS 
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Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$2.000,00 

Valor Mão de Obra R$550,00 

TOTAL EM MÉDIA R$ 2.550,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Jenilson Cesário dos Santos , portador do CPF 021.140.121.82, residente na Cidade de Porto 

Nacional- TO, endereço Rua 08. Qd 13, lote 16, Setor São Francisco, contato (63) 99209-7379. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, a parte de acesso à área de banho é o que mais precisa adequação em 

requisitos de acessibilidade. Foi constatado, que há um desnível na área de banho (Figura 5). E que é 

necessário a instalação de barras de fisioterapia para exercícios cotidianos. 

   

 

Figura 5- Desnível área de banho externa 

 

http://www.cauto.org.br/
mailto:atendimento@cauto.org.br


 

Quadra 103 Sul, Rua SO-5, lote 12, salas 4 e 5, Plano Diretor Sul - CEP: 77.015-018 
 Palmas/TO - Telefone: (63) 3026-1800 /3026-1900 

www.cauto.org.br / atendimento@cauto.org.br 

                                                                (63) 9259-2480 – das 12h:30mim às 18h:30mim 

 

 

SOLUÇÕES 

 

 A área de banho é na parte externa da casa, e para torna-la acessível para o cadeirante é necessário 

fazer uma rampa de acesso. 

Para exercícios de fisioterapia cotidianos é necessário a instalação de uma barra de Ling na parede. 

  

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$1.400,00 

Valor Mão de Obra R$ 300,00 

TOTAL EM MÉDIA R$ 1.700,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Nestor Souza Soares, portador do CPF 932.082.601-3, residente na Cidade de Porto Nacional- TO, 

endereço Setor Vila Nova, Quadra 74 lote 01, Rua: Javari N° 525, parentesco Maria Aparecida Aquino 

Soares (Mãe), contato (63) 984612933. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, o banheiro é o que mais precisa de adequação em requisitos de 

acessibilidade. Foi constatado, falta de barras de apoio (Figuras 6 e 7) e porta e em mal estado de 

conservação com necessidade de troca (Figura 8), e banheiro em nível mais alto que o nível de acesso 

(Figura 8). 
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Figura 6- Cuba sem Barras de apoio 

 

Figura 7- Área de banho sem barras de apoio 
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Figura 8- Porta em mal estado de conservação 

 

SOLUÇÕES 

 

Como o banheiro não atende as medidas recomendadas pela norma para banheiro PNE, será feito 

algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. No banheiro será necessária a 

instalação de itens obrigatório apara garantir a segurança do cadeirante. 

• Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

•  Barras de apoio para Pia, instaladas ao lado da pia, 2 barras em cada lateral. 

• Barras de Apoio para Chuveiro 

• Banco de banho 

• Trocar da porta de acesso tamanho 80x210cm 

• Rampa de acesso ao banheiro 
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METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$ 3.400,00 

Valor Mão de Obra R$ 950,00  

TOTAL EM MÉDIA R$ 4.350,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Thiago Pereira Crisóstomo, portador do CPF 070.051.451-19, residente na Cidade de Palmas- TO, 

endereço Rua perimetral QD27 lote 08 Aureny 01, parentesco Edileusa Pereira de Sousa (Mãe), contato 

(63) 99215-8040. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, o banheiro é o que mais precisa de adequação em requisitos de 

acessibilidade. Foi constatado, falta de barras de apoio (Figura 9). 

 

 

Figura 9- falta de barras de apoio no banheiro 
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SOLUÇÕES 

 

Como o banheiro não atende as medidas recomendadas pela norma para banheiro PNE, será feito 

algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. No banheiro será necessária a 

instalação de itens obrigatório apara garantir a segurança do cadeirante. 

• Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

•  Barras de apoio para Pia, instaladas ao lado da pia, 2 barras em cada lateral. 

• Barras de Apoio para Chuveiro 

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$ 1.800,00 

Valor Mão de Obra R$ 300,00 

TOTAL EM MÉDIA R$ 2.100,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

3 dias 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Marielle Gomes Soares , portador do CPF 709422741-80, residente na Cidade de Palmas- TO, 

endereço 1406 sul alameda 12 Q.I. 18lote 06, parentesco Luziene Gomes Nunes. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, a parte de acesso á área de banho é o que mais precisa adequação em 

requisitos de acessibilidade. Foi constatado falta de equipamentos necessários para atividade na área 

externa da casa e que é necessário a instalação de barras de fisioterapia para exercícios cotidianos 

(Figura 10). 
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Figura 10- Parede para instalação de barra 

 

SOLUÇÕES 

 

Para exercícios de fisioterapia cotidianos é necessário a instalação de uma barra de Ling na parede 

externa da casa. 

  

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$ 900,00 

Valor Mão de Obra R$ 300,00  

TOTAL EM MÉDIA R$ 1.200,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Antônio Neto Pereira Gomes, portador do CPF 010.403.641-95, residente na Cidade de Palmas- TO, 

endereço 503 norte Alameda 5 -  Q.I. 3 lote 2, parentesco Serocy Pereira da rocha, contato (63) 3224-5532. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, a parte do quarto é a área que mais precisa adequação em requisitos 

de acessibilidade. Foi constatado falta de barras de apoio para auxilio do cadeirante (Figura 11). 
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Figura 11- Quarto com cama 

 

SOLUÇÕES 

 

Para auxiliar o cadeirante a se sentar e levantar é necessário barras de apoio na lateral da cama. 

• Barras de Apoio instaladas na parede lado da cama do cadeirante 

  

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$ 600,00 

Valor Mão de Obra R$ 150,00 

TOTAL EM MÉDIA R$ 750,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

3 dias 
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.BENEFICIÁRIO 

 

Clério Ronil M. Romão, portador do CPF 831.273.481-34, residente na Cidade de Palmas- TO, 

endereço 1303 Sul Al 07 Lt 43, parentesco Doriléia Maria Martins Romão (irmã), contato (63) 984318028. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, o banheiro é o que mais precisa de adequação em requisitos de 

acessibilidade. Foi constatado, falta de barras de apoio e piso solto em toda a edificação, dificultando a 

passagem do cadeirante dentro da edificação. Também foi analisado que o piso da sala está soltando e 

necessita ser trocado, a área e de em média 7,00 m². 

 

Figura 12- Casa 

 

SOLUÇÕES 

 

Como o banheiro não atende as medidas recomendadas pela norma para banheiro PNE, será feito 

algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. No banheiro será necessária a 

instalação de itens obrigatório apara garantir a segurança do cadeirante. 

• Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

•  Barras de apoio para Pia, instaladas ao lado da pia, 2 barras em cada lateral. 
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• Barras de Apoio para Chuveiro 

• Banco ou cadeira de banho 

 

Para solucionar o piso da sala deverá fazer. 

• Retirar Totalmente a cerâmica da área da sala que é de aproximadamente 7 m² 

• Colocar nova cerâmica  

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$ 3.800,00 

Valor Mão de Obra R$ 800,00 

TOTAL EM MÉDIA R$ 4.600,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Maria Aparecida de Araújo Lima, portador do CPF 027.153.211-47, residente na Cidade de Gurupi- 

TO, endereço Rua 37, quadra 83, lote 5, Santa Cruz, nº 126, parentesco Maria Araújo de Lima (Mãe), 

contato (63) 991332464. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, o banheiro é o que mais precisa de adequação em requisitos de 

acessibilidade. Foi constatado, falta de barras de apoio para banho na parede (Figura 14) e vão da porta 

menor do que o permitido (Figura 13). 
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Figura 13- Porta do banheiro a ser aumentada 

 

 

Figura 14- Banheiro sem barras de apoio 
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SOLUÇÕES 

 

Como o banheiro não atende as medidas recomendadas pela norma para banheiro PNE, será feito 

algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. No banheiro será necessária a 

instalação de itens obrigatório apara garantir a segurança do cadeirante. 

• Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

•  Barras de apoio para Pia, instaladas ao lado da pia, 2 barras em cada lateral. 

• Barras de Apoio para Chuveiro 

• Banco de banho 

• Trocar da porta de acesso tamanho 80x210cm 

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$ 3.400,00 

Valor Mão de Obra R$ 950,00  

TOTAL EM MÉDIA R$ 4.350,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Cristiana Rosa da Silva Santos, portador do CPF 023.870.821-76, residente na Gurupi- TO, 

endereço Rua C, QUADRA 12, lote 09, Campos Belos, parentesco Silveira Rosa da Silva, contato (63) 

984113419. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, o banheiro é o que mais precisa de adequação em requisitos de 

acessibilidade. Foi constatado, que as barras do banheiro precisam de manutenção (Figuras 15). 

Constou-se também a falta de equipamentos necessários para atividade de fisioterapia e que é necessário 

a instalação de barras para exercícios cotidianos (Figura 16). 
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Figura 15- Barras do banheiro precisamd e manutenção 

 

 
Figura 16- Parede para instalação de barra para exercício de fisioterapia 

 

SOLUÇÕES 

 

Como o banheiro não atende as medidas recomendadas pela norma para banheiro PNE, será feito 

algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. No banheiro será necessária a 

instalação de itens obrigatório apara garantir a segurança do cadeirante. 

• Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

•  Barras de apoio para Pia, instaladas ao lado da pia, 2 barras em cada lateral. 
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• Barras de Apoio para Chuveiro 

• Barra de Ling/ Espaldar 

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 

Valor para Material R$ 2.700,00 

Valor Mão de Obra R$ 550,00  

TOTAL EM MÉDIA R$ 5.,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

BENEFICIÁRIO 

 

Felipe Barbosa Pereira, portador do CPF 015.051.131-05, residente na Gurupi- TO, endereço Rua 

Eurício Rodrigues de Brito, número 1521, parentesco Gracilene Barbosa Pereira (Mãe), contato (63) 9 

99944-7388. 

 

REALIDADE 

 

Através da Análise da Edificação, o banheiro é o que mais precisa de adequação em requisitos de 

acessibilidade. Foi constatado, falta de barras de apoio (Figuras 6 e 7) e vão da porta menor do que o 

permitido. 

 

 

SOLUÇÕES 

 

Como o banheiro não atende as medidas recomendadas pela norma para banheiro PNE, será feito 

algumas adequações, seguindo as orientações da ABNT NBR 9050. No banheiro será necessária a 

instalação de itens obrigatório apara garantir a segurança do cadeirante. 

• Barras de Apoio na área do vaso sanitário, instaladas na parede atrás e uma barra 

articulada para servir de apoio lateral. 

•  Barras de apoio para Pia, instaladas ao lado da pia, 2 barras em cada lateral. 

• Barras de Apoio para Chuveiro 

• Trocar da porta de acesso tamanho 80x210cm 

 

METAS 

Para esses serviços foram estipulados em média; 
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Valor para Material R$ 3.400,00 

Valor Mão de Obra R$ 950,00  

TOTAL EM MÉDIA R$ 4.350,00 

Dias estipulados Reforma (viabilidade de 

execução e prazo para execução) 

10 dias 

 

 

Monitoramento e avaliação: 

 

3. Objetivos 

Gerais: O projeto apresentado tem como objetivo promover para os beneficiários vinculados ao 

instituto Reviver, Centro de Atividades de Educação, Esporte e Cultura para a PCD, melhorias nas 

condições de vida, tendo em vista as condições de moradia e situação de vulnerabilidade social em que 

se encontram. 

Específicos:  

• Realizar diagnóstico técnico acerca da falta de acessibilidade nas residências das pessoas; 

• Propor soluções para cada situação em específico, apontando o tipo de intervenção necessária; 

• Executar o serviço de reforma arquitetônica residencial; 

• Elaborar relatório técnico considerando as intervenções realizadas. 

 

4. Metodologia 

O projeto Requalifica tem como abordagem a metodologia quali-quantitativa, pois visa levantar as 

necessidades de cada morador na sua residência, a partir de suas dificuldades enfrentadas no quesito 

acessibilidade, bem como quantificar os insumos necessários para realizar intervenções para 

melhorias. O diagnóstico técnico é feito a partir da atuação de um profissional arquiteto (a) e 

urbanista, o qual faz a leitura do problema e propõe solução apropriada para cada situação. A partir 

disso, as providências deverão ser tomadas com base na orientação técnica, tanto aquisição de material 

de obra necessário, quanto a gestão de mão de obra para a execução dos serviços de reforma 

residencial. Durante a vigência do Projeto Requalifica, o profissional arquiteto (a) dará suporte técnico 

para o devido andamento dessa etapa, visando garantir a boa qualidade dos serviços. Ao final, será 

gerado um relatório técnico com base no que foi possível realizar, deixando o registro da efetivação e 

promoção dos resultados ao público alvo.   

 

5. Metas e resultados esperados 

Descrição das metas e de atividades ou projetos a serem executados: Serão elaborados diagnóstico 

técnico para apontamento dos problemas de acessibilidade existentes na edificação residencial; 
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proposição de solução apropriada a cada problema de acessibilidade; aquisição de material e mão de 

obra; execução de obra reforma residencial; gestão do andamento dos serviços.    

Resultados esperados: solucionar os problemas de acessibilidade existentes nas residências dos 

beneficiários, de maneira a melhorar a qualidade do espaço físico, viabilizar a livre circulação, e/ou 

uso de equipamentos de apoio que favoreçam rotina de vida dessas pessoas. 

Parâmetros para a aferição de cumprimento das metas: serão feitas através do acompanhamento das 

etapas de atividades por meio de pessoal encarregado, visitas técnicas ao local das intervenções, 

registros em fotos e relatórios técnicos. 

 

 

6. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros  

Patrocínio CAU/TO % sobre o Total 

Material de consumo 14.000,00 

Serviços de terceiros – Pessoa Física  

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

Custo Indiretos/Equipe encarregada pela execução 12.525,00 

Equipamentos e materiais permanentes 15.650,00 

Acompanhamento Técnico Profissional Arquiteto e 

Urbanista (mínimo 7%) 

3.500,00 

Total de Patrocínio do CAU/TO: R$ 50.000,00 

Total: 100% 

 

7. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/TO 

(   ) Aprovado; 

(   ) Aprovado com ressalvas, com possibilidade de celebração do convênio, devendo o administrador 

público exigir o cumprimento do que houver sido ressalvado ou, mediante ato formal, justificar as 

razões pelas quais deixou de fazê-lo; 

(   ) Reprovado. 

 

Local e data 

 

Responsável pela Comissão de Seleção. 
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