EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO 04/2021
MODALIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS)
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESPIRITO SANTO – CAU/ES,
autarquia federal com sede à Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP:
29.050-690, inscrita no CNPJ sob o nº 14.926.751/0001-48, por meio do Conselho Diretor,
torna pública a chamada para seleção de projetos na modalidade Assistência Técnica para
Habitação de Interesse Social (ATHIS), que serão apoiados pelo CAU/ES em 2021, na
modalidade patrocínio institucional, conforme os termos deste edital e as Leis nº
11.888/2008, nº 13019/2014, Resolução CAU/BR 94/2014 e a Deliberação Plenária Ad
Referedum CAU/ES nº 330/2021.

1. Objeto e Justificativa
1.1. O presente edital tem como objetivo a convocação de pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos e pessoas jurídicas de direito público, sediadas no Estado do Espírito
Santo, que possuam arquitetos e urbanistas em seus quadros, para apresentarem projetos
referentes à Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social (ATHIS), nos termos da
Lei nº 11.888/2008, a serem selecionados para receberem patrocínio institucional pelo
CAU/ES, nos termos deste edital;
1.2. A fim de aplicar na prática a sua missão institucional de “promover a Arquitetura e
Urbanismo para todos” e atuar para a ampliação do acesso aos serviços de Arquitetura e
Urbanismo, o CAU/ES compreende que a assistência técnica para habitação de interesse
social (ATHIS) é um direto fundamental do cidadão e essencial para a garantia do direito à
moradia digna na construção das cidades, sendo de interesse comum a toda sociedade. Desta
maneira, o Conselho, por meio da destinação de parte do seu orçamento para o
estabelecimento de parcerias institucionais, em regime de cooperação, visa atuar diretamente
na aplicação da Lei nº 11.888/2008, conforme prevê as diretrizes para elaboração do plano
de ação e orçamento do CAU, aprovado pela 106ª Plenária Ordinária do CAU/BR realizada
em Brasília nos dias 19 e 20 de novembro de 2020;
1.3. O patrocínio institucional será destinado para proponentes, citados no item 2.1, que
apresentarem projetos relevantes no desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo,
obrigatoriamente no Espírito Santo, na modalidade de Assistência Técnica para Habitação
de Interesse Social (ATHIS), visando a promoção de melhorias nas condições de habitação
de populações em situação de vulnerabilidade social. Esta modalidade de concessão de apoio
está prevista na Resolução CAU/BR nº 94, de 7 de novembro de 2014 e atenderá às
disposições da Resolução CAU/BR nº 21, de 5 de abril de 2012, da Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, da Lei de Assistência Técnica nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, da
Lei de Normatização das Contratações com a Administração Pública nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 que regulamenta parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil.

2. Participação
2.1. Poderão participar desta Chamada Pública as pessoas jurídicas de direito privado sem
fins lucrativos que possuam em seu estatuto ou contrato social atividade compatível com o

objeto do patrocínio solicitado, municípios e Estado do Espírito Santo, bem como de
entidades da administração indireta destes.
2.2. Não poderão participar desta Chamada Pública:
I. Pessoa física;
II. Entidades com prestação de contas pendentes junto ao CAU/ES ou outro órgão da
administração pública;
III. Pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos;
IV. Microempreendedor individual (MEI).
2.3. Cada proponente pode inscrever até duas propostas, mas somente uma poderá ser
contemplada.

3. Cronograma
3.1. Publicação do Edital

03/11/2021

3.2. Período para envio das propostas (já contemplando cronograma de 03/11 a 02/12/2021
desembolso, da habilitação jurídica e comprovação de regularidade fiscal)
3.3. Período para pedido de impugnação ou pedido de esclarecimento de
dúvidas sobre o edital

Até 24/11/2021

3.4. Período de análise dos documentos de habilitação e seleção das propostas 03/12 a 07/12/2021
3.5. Divulgação do resultado preliminar da habilitação e das propostas
selecionadas

08/12/2021

3.6. Prazo para interposição de recurso do julgamento da habilitação e da
proposta

08 a 12/12/2021.

3.7. Decisão final dos recursos

14/12/2021

3.8. Publicação do resultado definitivo das habilitações e das propostas
selecionadas

15/12/2021

3.9. Aprovação do Plano de Trablho, do Cronograma de Ações e Assinatura
do termo de Fomento

17/12/2021

3.10. Período para execução do projeto selecionado

Até 30/06/2022

4. Inscrições e Envio das Propostas
4.1. Os proponentes deverão enviar seus projetos, bem como documentos para habilitação
jurídica, fiscal e plano de trabalho, exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail
patrocinio@caues.gov.br, no período de 03/11/2021 até 02/12/2021, até as 23h59, no
formato PDF, contendo os documentos previstos no item 9 deste edital;
4.2. O CAU/ES não se responsabiliza por extravios eletrônicos (spam, erro no
preenchimento do endereço eletrônico, por exemplo) ou por atrasos ocorridos na

apresentação da documentação. Não serão aceitas propostas encaminhadas para outros emails ou por outros meios;

5. Requisitos
5.1. Para celebração do Termo de Convênio de Patrocínio Institucional, o proponente deverá
atender aos seguintes requisitos:
I. Ter objetivos estatutários, regimentais ou sociais voltados à promoção de atividades
compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado;
II. Ter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade;
III.Possuir certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de
dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;
IV.Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia
do estatuto devidamente registrado e eventuais alterações, ata de eleição do quadro dirigente
atual, certidão simplificada emitida por junta comercial, bem como relação nominal
atualizada dos dirigentes da proponente, conforme estatuto, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada
um deles;
V. Possuir, no mínimo, três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio
de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
VI. Comprovar endereço declarado pela proponente, por meio de cópia de documento hábil,
a exemplo de: conta de energia, água, contrato de locação ou documento congênere;
VII. Contar com pelo menos 1 (um) profissional arquiteto e urbanista como responsável
técnico pela proposta (projeto e execução), com registro ativo no CAU/ES e que esteja em
dia com suas obrigações para com o Conselho e que não estejam cumprindo sanção de
suspensão por falta ética;
VIII. A proposta deve promover a assistência técnica às habitações de interesse social por
meio das atividades desenvolvidas e/ou coordenadas por Arquitetos e Urbanistas (Resolução
CAU/BR nº 21/2012), conforme os princípios da Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008,
prioritariamente, das zonas especiais de interesse social (ZEIS) no Estado do Espírito Santo;
IX. Somente será considerada a proposta cujo plano de trabalho seja executado até o dia
30/06/2022;
X. O(s) profissional(ais) arquiteto(s) e urbanista(s) responsável(eis) técnico(s) pela
proposta deverão preencher o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) das atividades
realizadas, na modalidade RRT Social;
XI. A proposta deve contemplar famílias cuja renda mensal não ultrapasse 3 (três) saláriosmínimos, comprovadamente.

6. Restrições
6.1. Ficará impedida de celebrar o Termo de Convênio de Patrocínio Institucional, a
proponente que incorra em quaisquer das seguintes hipóteses, previstas no artigo 39 da Lei
nº 13.019/2014:
I. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar
no território nacional;
II. Esteja omissa/pendente no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III. Tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de
órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo
cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau;
IV. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto
se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei n.º 13.019/2014;
d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei n.º 13.019/2014;
VI.
Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8
(oito) anos;
VII.

Tenha entre seus dirigentes pessoas:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível,
nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão
ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

7. Pedidos De Esclarecimentos E Impugnações
7.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 5
(cinco) dias corridos antes do prazo final para a entrega das propostas, exclusivamente por
meio eletrônico, pelo e-mail patrocinio@caues.gov.br. A resposta às impugnações caberá ao
Conselho Diretor.
7.2. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o participante que não o fizer em até
5 (cinco) dias corridos antes do prazo final para a entrega das propostas;
7.3. Não serão reconhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas
por representante não habilitado legalmente. Na petição de impugnação deverá constar o
endereço, e-mail e telefone do impugnante ou de seu representante legal.
7.4. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e
de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
corridos da data limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo email patrocinio@caues.gov.br. Os esclarecimentos serão prestados pelo Conselho Diretor.
7.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos
do processo da Chamada Pública e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.6. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a
formulação das propostas ou o princípio da isonomia.

8. Recursos Financeiros
8.1 - O CAU/ES disponibilizará para a presente chamada pública de patrocínio institucional
o montante total de R$ 49.000,00 que contemplará até três propostas de proponentes
habilitados, desde que a soma das mesmas não ultrapasse o valor total.
8.1.1 – Deverá ser previsto um valor mínimo destinado ao desenvolvimento dos projetos
necessários, como remuneração pelos serviços prestados pelo profissional arquiteto.
8.2 - Para a execução do(s) projeto(s) previstos neste Termo de Convênio de Patrocínio, serão
disponibilizados recursos pelo CAU/ES no valor total de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil
reais), à conta da dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.028 – Outras Despesas, Elemento
de Despesa: 4.01.07.008 – Projeto de Habitação de Interesse Social - ATHIS.
9. Documentação
9.1. A proponente interessada em receber patrocínio do CAU/ES deverá apresentar, por meio
eletrônico, no prazo consignado no item 3.2, os seguintes documentos:
I. Para habilitação técnica - Plano de trabalho, conforme anexo I, composto de:
a. Apresentação da proponente;
b. Dados cadastrais da proponente;
c. Descrição detalhada da proposta de trabalho;

d. Objetivo geral e específicos;
e. Valor solicitado;
f. Identificação do(s) responsável(eis) pela proposta;
g. Metas, Atividades e Entregas previstas, com a especificação dos indicadores para aferição
do cumprimento das metas;
h. Metodologia adotada, consubstanciada na forma de execução das atividades do evento,
projeto ou ação visando o cumprimento das metas;
i. Cronograma de execução física das atividades;
j. Previsão da receita e da despesa do projeto, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e
a discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto;
k. Cronograma de Desembolso Financeiro;
l. Declaração quanto à inexistência de qualquer débito ou situação de inadimplência com a
Administração Pública Federal ou Entidade da Administração Pública, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do CAU/ES para
aplicação na forma prevista e determinada pelo Plano de Trabalho.
II. Para habilitação jurídica:
a. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver,
devidamente registrados nos órgãos competentes, contendo objetivos voltados à promoção
de atividades e finalidades de relevância pública e social;
b. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no
sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c. Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver;
d. Relação nominal atualizada dos dirigentes da proponente, conforme o estatuto, com
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e CPF;
e. Cópia de documento que comprove que a proponente funciona no endereço por ela
declarado, como, por exemplo, conta de energia, água, contrato de locação ou outros
congêneres;
III. Para habilitação fiscal:
a. Certidão conjunta negativa de débitos relativas a tributos federais e à dívida ativa da
União;
b. Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
expedido pela Caixa Econômica Federal;
c. Certidões 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;

d. Certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo órgão competente da Justiça do
Trabalho;
9.2. Caso a proponente apresente mais de uma proposta para a obtenção de patrocínio, a
documentação para a habilitação jurídica e comprovação da regularidade fiscal acima
solicitada deverá ser fornecida apenas uma vez, sendo que a habilitação jurídica devidamente
realizada no primeiro processo da proponente será utilizada nos demais, mediante a emissão
de certidão de habilitação jurídica e regularidade fiscal da proponente pelo CAU/ES;
9.3 Os documentos deverão ser entregues, por meio digital para o endereço eletrônico
patrocinio@caues.gov.br;

9.3. Os documentos deverão ser apresentados dentro do prazo de validade, para aqueles cuja
validade possa expirar. Na hipótese de o documento não conter prazo de validade o
documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de sua emissão.
10. Patrocínio
10.1. Serão beneficiadas propostas de melhorias habitacionais (projeto e execução, conforme
Resolução 21/2012 do CAU/BR) que contemplem famílias que estejam dentro de
áreas/zonas prioritárias de intervenção em habitação de interesse social de acordo com o
Plano Diretor do município do estado do Espírito Santo, que tenham renda familiar mensal
no montante máximo de 03 (três) salários mínimos.
10.2. Poderão ser patrocinados propostas que:
I. Estejam em desenvolvimento ou que apresentem condições de implementação e operação
imediata;
II. Tenham relevância para o desenvolvimento da ATHIS;
10.3. Não poderão ser patrocinadas propostas que:
I. Estão em desacordo com a missão institucional e finalidade do CAU/ES;
II. Não evidenciem benefícios para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo e da
Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social no Espírito Santo;
III. Cujo proponente tenha prestação de contas de patrocínio anterior não aprovada e/ou
pendente ou que esteja inadimplente perante o CAU/ES, qualquer que seja a motivação;
10.4. O CAU/ES poderá recusar a seu critério a concessão de patrocínio sempre que, mesmo
que apresentadas as contas de convênios anteriores e pendentes de exames, constatem-se
deficiências na execução do objeto ou na própria prestação de contas.

11. Análise E Seleção Dos Projetos
11.1 As propostas, bem como toda a documentação requerida, serão examinadas pelo
Conselho Diretor do CAU/ES;
11.2. Deverá se declarar impedido membro do Conselho Diretor que tenha participado, nos
últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como dirigente,

conselheiro ou empregado de qualquer proponente participante da Chamada Pública, ou cuja
atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº
12.813/2013;
11.3. A declaração de impedimento de membro do Conselho Diretor não obsta a
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido
deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do
substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital;
11.4. A fase de seleção e aprovação das propostas, compreende a análise do mérito das
propostas recebidas pelo Conselho Diretor, bem como a aprovação dos planos de trabalho e
cronograma de desembolso e, ainda, a verificação dos documentos para habilitação jurídica
e regularidade fiscal das proponentes;
11.5. O Conselho Diretor poderá suspender a sessão sempre que julgar necessário para
analisar os documentos, objetivando confirmar as informações prestadas;
11.6. As propostas deverão atender aos objetivos dispostos neste Edital, bem como estar
adequadas ao valor de referência ou teto referido.

11.7. Na fase de avaliação, serão analisadas as propostas e será considerado o grau de
adequação aos objetivos com base nos critérios de julgamento a seguir dispostos:

Critérios de Avaliação

Nota

I. Originalidade/Inovação da proposta

3,0 pontos

a) Propostas inéditas serão analisadas pelos aspectos de originalidade e de

pertinência em relação ao edital;
b) Propostas com histórico de realização serão avaliadas pela relevância das

inovações propostas com foco no edital;
c) Propostas que promovam a melhoria das condições sanitárias/saúde e de

habitabilidade das famílias envolvidas.
II. Clareza na apresentação e capacidade operacional da proposta a)As
propostas serão avaliadas por sua qualidade na apresentação;
b) Será considerada a exequibilidade e aspectos técnico-operacionais;
c) Será avaliada a clareza na exposição dos objetivos, a coerência do cronograma

de execução, da cota solicitada e da estratégia de divulgação;
d) Envolvimento de outras parcerias (comprovadas) para a consecução dos

objetivos propostos;
e) Possibilidade de regularização da intervenção perante os órgãos públicos.

5,0 pontos

III. A relevância da proposta no fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo no
Espírito Santo

2,0 pontos

a) Aspectos técnicos e operacionais;
b)Promoção, articulação e fortalecimento das pessoas jurídicas e entidades de
Arquitetura e Urbanismo no estado do Espírito Santo.
11.8. O Conselho Diretor deverá, em seu parecer, elencar os aspectos que foram
considerados na proposta para a sua aprovação ou desaprovação.
11.9. Será classificada em primeiro lugar a proposta que atingir a maior pontuação.
11.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na
maior pontuação obtida no critério de julgamento I. Originalidade/Inovação da proposta;
11.11. Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior
pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento II. Clareza na apresentação e
capacidade operacional da proposta e III. A relevância da proposta no fortalecimento da
Arquitetura e Urbanismo no Espírito Santo. Caso essas regras não solucionem o empate, será
considerada vencedora a proponente com mais tempo de constituição e, em último caso, a
questão será decidida por sorteio.
11.12. Serão desclassificadas as propostas:
I. Que estejam em desacordo com a missão institucional e finalidade do CAU/ES;
II. Que não se adequem aos objetivos e ao valor de referência deste edital,
III. Que estiverem com pendências relativas à prestação de contas ou com contas reprovadas
em quaisquer convênios/termos firmados com o CAU/ES;
a) De proponentes que tenham, em suas relações anteriores com o CAU/ES, incorrido em
algumas das seguintes condutas:
b) Omissão no dever de prestar contas;
c) Descumprimento injustificado do objeto de patrocínio ou apoio institucional;
d) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
e) Ocorrência de dano ao erário; e
f) Prática de outros atos ilícitos na execução de objeto de patrocínio ou apoio institucional.
11.13. A decisão do Conselho Diretor acerca das propostas selecionadas, planos de trabalho
e habilitação jurídica deverá ser publicada no portal de transparência do sítio oficial do
CAU/ES.
12. Recursos Contra Resultado da Habilitação e da Seleção
12.1. Os proponentes que desejarem recorrer contra o resultado deverão apresentar recurso
administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação do resultado
preliminar no site do CAU/ES, por via eletrônica ao e-mail patrocinio@caues.gov.br;

12.2. Não será considerado recurso interposto fora do prazo legal, de forma intempestiva;
12.3. Recebido o recurso, o Conselho Diretor poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5
(cinco) dias corridos, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Plenário do
CAU/ES, com as informações necessárias à decisão final;
12.4. Não caberá novo recurso contra a decisão do Plenário do CAU/ES.
12.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.6. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso,
o CAU/ES homologará e divulgará, no seu sítio eletrônico oficial, as decisões recursais
proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção;
12.7.A homologação do resultado não gera direito para o proponente à celebração do Termo
de Convênio de Patrocínio Institucional, facultando ao Conselho dar prosseguimento ou não
ao referido patrocínio institucional.
13. Repasse Dos Recursos
13.1. Os recursos de patrocínio serão depositados em conta-corrente de instituição financeira
oficial, aberta em nome da patrocinada com o mesmo CNPJ informado na inscrição, após a
assinatura do Termo de Convênio de Patrocínio Institucional, observada a disponibilidade
orçamentária do CAU/ES;
13.2. A liberação do recurso financeiro se dará em duas parcelas, sendo a primeira
correspondente a 70% do valor global da proposta na assinatura do Termo de Convênio de
Patrocínio e a segunda, no valor restante, após a devida aprovação da prestação de contas da
parcela inicial, e em conformidade com o cronograma apresentado no Plano de Trabalho
pela proponente e guardará consonância com as metas da parceria, em conformidade com os
requisitos previstos no art. 48, da Lei nº 13.019/2014, e nos artigos 33 e 34, do Decreto nº
8.726/2016.
13.3. O recurso financeiro pactuado será repassado após a apresentação do projeto básico e
de todas as demais documentações necessárias, na data prevista no cronograma. O empenho
do recurso orçamentário, a fim de garantir o repasse do recurso, será feito imediatamente
após a assinatura do convênio e demais anexos.
13.4. Os recursos de patrocínio serão devolvidos ao CAU/ES pela patrocinada,
proporcionalmente à etapa não executada, na hipótese de a proposta não ter sido executada
na íntegra e em sua totalidade:
a. Caso o projeto seja executado por um valor menor do que o valor apresentado no
formulário de solicitação;
b. Caso não seja cumprido o prazo final de entrega do objeto pactuado;
13.5. Em nenhuma hipótese os recursos de patrocínio podem ser transferidos para
movimentação em outras contas da patrocinada.

14. Prazo de Execução
14.1. Somente será convocada a firmar o Termo de Convênio de Patrocínio Institucional com
o CAU/ES, as proponentes selecionadas que tiverem planos de trabalho aprovados nas
condições dispostas no item 11 desta Chamada Pública;
14.2. O CAU/ES divulgará oportunamente os procedimentos e a forma de assinatura do
Termo de Convênio de Patrocínio Institucional, considerando as medidas de trabalho
adotadas em função da pandemia do novo coronavírus;
14.3. O prazo para a execução do objeto do Termo de Convênio de Patrocínio Institucional
será até o dia 30/06/2022.
15. Prestação de Contas
15.1. A proponente/patrocinada deverá prestar contas ao CAU/ES em etapas conforme
cronograma físico e financeiro aprovado em até 5 dias do término da referida etapa;
15.2. Os repasses seguintes somente ocorrerão mediante prestação de contas das etapas
anteriores;
15.3. Considerando que as prestações de contas ocorrerão ao término de cada etapa. Não
sendo as mesmas aprovadas e/ou aprovadas com ressalva o CAU/ES não procederá com
novos repasses até que sejam sanadas as divergências apontadas.
15.4. Após a conclusão do objeto deste edital, a patrocinada deverá comprovar, junto ao
CAU/ES, a prestação de contas final da realização do objeto patrocinado, bem como a
disponibilização de todos os conteúdos gerados na execução do projeto, respeitados os
direitos autorais;
15.5. A prestação de contas deverá ser feita por meio digital, a ser encaminhada para o email patrocinio@caues.gov.br e deverá conter os seguintes documentos:
I. Cópia do plano de trabalho, indicando a etapa realizada;
II. Ofício de encaminhamento da prestação de contas;
III. Relatório de execução do objeto, com imagens, elaborado pela proponente, assinado pelo
seu representante legal, demonstrando as etapas realizadas;
IV. Notas fiscais relativos aos serviços contratados ou materiais adquiridos;
15.6 Os documentos fiscais devem atender às legislações vigentes e aplicáveis Em caso de
pagamento à pessoa física, o mesmo deverá ocorrer mediante emissão e assinatura do Recibo
de Pagamento Autônomo e neste caso proceder com os recolhimentos conforme legislação,
devedo ainda apresentar todos os recebidos pagos dos respectivos recolhimentos. Havendo
pagamento fora dos critérios estabelecidos neste item, o mesmo será passível de contestação
por parte do CAU/ES;
15.7. Não serão aceitos recibos simples;
15.8. Fica responsável pela análise e aprovação da prestação de contas final o Conselho
Diretor, a Gerência Administrativo-Financeiro e a Presidência, que submetará sua análise e
parecer para homologação do Plenário do CAU/ES.

16. Disposições Finais
16.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância de todos os termos deste Edital;
16.2. O CAU realizará visitas de fiscalização e acompanhamento das propostas por meio de
sua área técnica, emitindo relatórios para apresentação ao Conselho Diretor;
16.3. Os resultados de todas as fases do Processo de Seleção são soberanos, ficando a critério
do CAU/ES modificar datas de publicação das fases de seleção sem aviso prévio, não
cabendo recursos quanto às datas estabelecidas;
16.4. Os documentos e fotos do objeto do patrocínio deverão ser entregues em arquivo
digital, por meio do e-mail patrocinio@caues.gov.br;
16.5.Fica estabelecido o portal da internet http://www.caues.gov.br, para a divulgação de
quaisquer informações sobre a presente Chamada Pública, sem prejuízo da utilização de
outros veículos de comunicação, oficiais ou não, de que o CAU/ES venha a dispor;
16.6. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou
anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
16.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas
correlatas à participação na Chamada Pública serão de inteira responsabilidade das
proponentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte do
CAU/ES;
16.8. O CAU/ES reserva-se o direito de divulgar o patrocínio e de utilizar, quando julgar
oportuno, imagens e produtos da proposta em suas ações e peças de comunicação
institucional, bem como em seu portal na internet, sem qualquer ônus adicional a cota de
patrocínio ajustada. Dessa forma, os termos contratuais entre o responsável pela proposta e os demais
envolvidos devem contemplar a extensão da cessão de direito de utilização de imagens, fotografia,
fotografado, fotógrafo e produtos para as ações de comunicação do CAU/ES, quando for o caso;

16.9. As propostas não selecionadas ou inabilitadas no âmbito dessa Chamada Pública não
serão apoiadas pelo CAU/ES por outra modalidade de concessão de apoio institucional,
sendo a excepcionalidade submetida à decisão superior;
16.10. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas
da Lei nº 13.019/2014, o CAU/ES poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à proponente as
sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos aplicados à espécie;
16.11. A inobservância das formalidades da Lei nº 13.019/2016 e dos regulamentos aplicados
à espécie, é considerada ato de improbidade administrativa, conforme Lei nº 8.429/1992;
16.12. Durante a vigência do Termo de Convênio de Patrocínio Institucional, se houver
qualquer alteração na proposta inicial (apresentada no Formulário de Solicitação de
Patrocínio) a proponente deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, submetêla(s), a aprovação do Plenário CAU/ES, por meio de ofício dirigido ao Presidente;
16.13. Caso não ocorra a aprovação da(s) alteração(ões), a proponente ficará obrigada, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a devolver o valor já depositado pelo CAU/ES;

16.14. Os casos não previstos no edital, quando se tratar da seleção das propostas, serão
respondidos pela Comissão de Seleção e na ausência desta, o Conselho Diretor. Todos os
outros, serão solucionados pelo Presidente.
17. Anexos
17.1. Anexo I – Modelo de Plano de Trabalho;
17.2. Anexo II – Modelo de Declaração do Representante Legal;
17.3. Anexo III – Minuta de Termo de Convênio de Patrocínio.

Vitória, 03 de novembro de 2021.

Eliomar Venâncio de Souza Filho
Presidente do CAU/ES

ANEXO I
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021
PLANO DE TRABALHO

1. Dados cadastrais
Nome da proponente:

CNPJ:

Endereço:
Município:

UF:

CEP:

Web site / Redes Sociais (se houver):

E-mail:

Nome do Responsável Legal:

CPF:

C.I./

Cargo:

Órgão Período do mandato:

Telefone:

Expedidor:
Endereço:
Telefone:

E-mail:

2. Proposta de trabalho
Título do projeto:

Prazo de Execução:

Beneficiário:
Objeto da parceria (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):
Justificativa:
Monitoramento e avaliação:
Valor Solicitado:
Responsável (eis) Técnico(s):

3. Objetivos
Gerais:
Específicos:

4. Metodologia
Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas.

5. Metas e resultados esperados
Descrição das metas e de atividades ou projetos a serem executados:
Resultados esperados:
Parâmetros para a aferição de cumprimento das metas:
6. Cronograma de execução e metas
Metas

Etapa

Especificação

Indicador físico

Duração

da

Unidade

Início

Quantidade

Término

ação/atividade
Indicador
Físico

7. Detalhamento da aplicação dos recursos financeiros
Mês

Meta

Etapa

Descrição

Valor

Total Meta 1
Total Mês
Legenda para os tipos de despesa:
01 Material de consumo;
02 Serviços de Terceiros – Pessoa Física;
03 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
04 Custo indiretos (percentual de energia, telefone, internet, etc. alocado ao projeto);
05 Equipe da proponente encarregada pela execução (percentual alocado ao projeto);
06 Equipamentos e materiais permanentes
8. Resumo da Aplicação dos Recursos Financeiros
Descrição

Valor

9. Cronograma de Desembolso
Meta

1º Mês

2º Mês

3º Mês

4º Mês

(jan/2021)

(fev/2021)

(mar/2021) (abr/2021)

5º Mês

6º Mês

(mai/2021)

(jun/2021)

10. Declaração
Na qualidade de representante legal da [PREENCHER RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE],
declaro, para fins de comprovação junto ao CAU/ES, estar ciente das normas de patrocínio do
CAU/ES e adequar-me aos seus dispositivos.
Declaro que esta proponente está regular com todos os documentos para Regularidade Jurídica
e Fiscal citados no Edital de Chamada Pública para Patrocínio nº 01/2020 - Assistência Técnica
para a Habitação de Interesse Social – ATHIS.

IMPORTANTE
Por determinação dos órgãos de controle externo, no ato da assinatura do convênio de patrocínio
e na(s) data(s) de efetivação do(s) repasse(s) de recursos decorrentes da quota de patrocínio,
todas as certidões de que mencionam o Edital em tela deverão estar válidas e acompanhadas das
respectivas autenticidades, se emitidas via internet.
Nos casos em que a proponente for isenta de algum tributo, é necessário enviar a Declaração de
Isenção, que substitui a certidão.
É responsabilidade da proponente, manter sua regularidade fiscal e documental, conforme
dispõe o Edital.
A não apresentação dos documentos válidos, no prazo previsto, impedirá a assinatura do
contrato e caracterizará a desistência da solicitação de patrocínio, não acarretando ao CAU/ES
quaisquer ônus indenizatórios.

Pede deferimento.

[LOCAL E DATA],
[PREENCHER RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE]

11. Aprovação do plano de trabalho pelo CAU/ES (Para Uso do CAU/ES)
( ) 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.

ANEXO II
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021
DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

[O/A NOME PROPONENTE], inscrito(a) no CNPJ sob o nº [PREENCHER], com sede na
Rua [PREENCHER], nº [PREENCHER], [COMPLEMENTO], Cidade, Estado, CEP
[PREENCHER], representado(a) neste ato por [PREENCHER], [CARGO], inscrito(a) no
CPF sob o nº [PREENCHER], para o fim de cumprimento dos requisitos previstos no artigo
39, da Lei nº 13.019/2014, nos artigos 26, IX, e 27, do Decreto nº 8.726/2016 e, em
atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que:
I. Está regularmente constituída;
II. Não está omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III. Não possui entre os seus dirigentes:
a) Membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da
Administração Pública Federal e seus respectivos parentes até o segundo grau de parentesco;
b) Cônjuges, companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau das pessoas citadas na alínea desse inciso;
c) Pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
d) Pessoa julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; e
e) Pessoa considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12, da Lei nº 8.429/1992.
IV. Não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, do CAU/ES, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias assim
como conselheiros do Conselho;
V. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) Membro de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da
Administração Pública Federal, funcionários ou conselheiros do CAU/ES;

b) Servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função
de confiança, do CAU/ES, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e
na lei de diretrizes orçamentárias; e
c) Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou
contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa
de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
VI. Não está cumprindo penalidade referente às seguintes sanções:
a) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
c) Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, nos termos do artigo 73, inciso II, da Lei nº 13.019/2014;
d) Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, nos termos do artigo 73,
III, da Lei nº 13.019/2014.
VII. Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos;
VIII. Não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, nos
termos do art. 39, IV, da Lei nº 13.019/2014;
IX. Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, salvo, na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos,
se for o caso.

[LOCAL E DATA]
[NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PROPONENTE]

ANEXO III
CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2021
TERMO DE CONVÊNIO DE PATROCÍNIO
TERMO DE CONVÊNIO DE PATROCÍNIO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
DE ARQUITETURA E URBANISMO DO
ESPÍRITO
SANTO
(CAU/ES)
E
[PROPONENTE], NA FORMA ABAIXO.
PATROCINADOR: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES),
autarquia federal de fiscalização do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, criado
pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, com sede na Rua Helio Marconi, nº 58,
Bento Ferreira, Vitória/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 14.926.751/0001-48, neste ato
representado por seu Presidente, ELIOMAR VENANCIO DE SOUZA FILHO, brasileiro,
casado, arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Identidade Profissional CAU nº
A20964-3 e do CPF nº 003.294.787-96, com endereço comercial situado à Rua Helio
Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória/ES, doravante denominado CAU/ES.
PATROCINADO: [inserir razão social], CNPJ nº [inserir número], estabelecida [inserir
endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome
completo], CPF nº [inserir número e, de acordo com a representação legal que lhe é
outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].
Têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo de Convênio de Patrocínio
(Chamada Pública nº 04/2021), mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Convênio de Patrocínio é a execução do projeto
denominado “[nome do projeto patrocinado]”, visando a consecução de finalidade de
interesse público e recíproco e que envolve a transferência de recursos financeiros à
patrocinada, conforme especificações constantes na proposta e no Plano de Trabalho
aprovados pelo CAU/ES.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO E AO
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de
Trabalho e o Edital de Chamada Pública nº 04/2021 que, independente de transcrição, são
partes integrantes e indissociáveis do presente Termo de Convênio de Patrocínio, cujos dados
neles contidos acatam os partícipes.
2.2. Os ajustes no Plano de Trabalho serão formalizados por certidão de apostilamento,
exceto quando coincidirem com alguma hipótese de termo aditivo prevista no art. 43, caput,
inciso I, do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, caso em que deverão ser formalizados
por aditamento ao Termo de Convênio de Patrocínio, sendo vedada a alteração do objeto da
parceria.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1.O prazo de vigência deste Termo de Convênio de Patrocínio será de [preencher] até
[preencher], podendo ser prorrogado conforme previsto nos art. 55 e 57, da Lei nº 13.019,
de 2014, e no art. 21 do Decreto nº 8.726, de 2016, observando-se que a solicitação deverá
ser formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto.
CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS
4.1. Para a execução do(s) projeto(s) previstos neste Termo de Convênio de Patrocínio, serão
disponibilizados recursos pelo CAU/ES no valor total de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil
reais), à conta da dotação orçamentária 6.2.2.1.1.01.04.04.028, Elemento de Despesa:
4.01.07.008, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.
CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. A liberação do recurso financeiro se dará em duas parcelas, sendo a primeira
correspondente a 70% do valor global da proposta na assinatura do Termo de Convênio de
Patrocínio e a segunda, no valor restante, após a devida aprovação da prestação de contas da
parcela inicial, e em conformidade com o cronograma apresentado no Plano de Trabalho
pela proponente e guardará consonância com as metas da parceria, em conformidade com os
requisitos previstos no art. 48, da Lei nº 13.019/2014, e nos artigos 33 e 34, do Decreto nº
8.726/2016.
5.2. Caso a prestação de contas parcial não seja aprovada, o recurso não gasto deverá ser
devolvido, sob pena de aplicação de sançoes administrativas, nos termos do art. 73 da L.
13.019, sem prejuizo das medidas cabíveis no ambito cível e criminal.
CLÁUSULA SEXTA – DA CONTA CORRENTE ESPECÍFICA EM BANCO PÚBLICO
6.1. Os recursos referentes ao presente Termo de Convênio de Patrocínio, desembolsados
pelo CAU/ES, serão mantidos na conta-corrente [preencher] agência [preencher], banco
[preencher].
6.2. Os recursos da parceria geridos pela patrocinada estão vinculados ao Plano de Trabalho
e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e devem ser
alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CAU/ES E DA PATROCINADA
7.1. O presente Termo de Convênio de Patrocínio deverá ser executado fielmente pelas
partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado à patrocinada
utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.
7.2. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos
demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe ao CAU/ES cumprir as seguintes
atribuições, responsabilidades e obrigações:
a) Promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de Desembolso
constante do Plano de Trabalho;

b) Prestar o apoio necessário e indispensável à patrocinada para que seja alcançado o objeto
do Termo de Convênio de Patrocínio em toda a sua extensão e no tempo devido;
c) Monitorar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Convênio de Patrocínio;
d) Comunicar à patrocinada quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos
públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto na
legislação para saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações;
e) Analisar os relatórios de execução da parceria;
f) Receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do Termo de
Convênio de Patrocínio, nos termos do artigo 43, do Decreto nº 8.726/2016;
g) Analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do
objeto do presente Termo de Convênio de Patrocínio; e
h) Aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias
à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial,
quando for o caso.
7.3. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos
demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à patrocinada cumprir as seguintes
atribuições, responsabilidades e obrigações:
a) Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas deste termo, a legislação
pertinente e a proposta e o Plano de Trabalho aprovados pelo CAU/ES, adotando todas as
medidas necessárias à correta execução deste Termo de Convênio de Patrocínio, observado
o disposto na Lei nº 13.019/2014, no Decreto nº 8.726/2016 e no Edital de Chamada Pública
nº 01/2020;
b) Apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos artigos 63
a 72, da Lei n.º 13.019/2014, e artigo 55, do Decreto nº 8.726/2016;
c) Executar o Plano de Trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os
bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da
eficácia;
d) Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário à
execução do Plano de Trabalho, conforme disposto no inciso VI do artigo 11, inciso I, e §3º
do artigo 46 da Lei n.º 13.019/2014, inclusive pelos encargos sociais e obrigações
trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o
instrumento;
e) Permitir o livre acesso do Gestor da parceria ou comissão responsável do CAU/ES e
servidores do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de
Contas da União, a todos os documentos relativos à execução do objeto do Termo de
Convênio de Patrocínio, bem como aos locais de execução do projeto, permitindo o
acompanhamento in loco e prestando todas e quaisquer informações solicitadas;
I - Quanto aos bens materiais e/ou equipamentos adquiridos com os recursos deste Termo de
Convênio de Patrocínio, cumpre à patrocinada:

II - Utilizar os bens materiais e/ou equipamentos em conformidade com o objeto pactuado;
III - Garantir sua guarda e manutenção;
IV- Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer dano que os bens vierem a
sofrer;
V - Arcar com todas as despesas referentes a transportes, guarda, conservação, manutenção
e recuperação dos bens;
VI - Em caso de furto ou de roubo, levar o fato, por escrito, mediante protocolo, ao
conhecimento da autoridade policial competente, enviando cópia da ocorrência à
Administração Pública, além da proposta para reposição do bem, de competência da
patrocinada.
f) Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Convênio de
Patrocínio, restituir à Administração Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive
os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme artigo 52, da Lei n.º 13.019/2014;
g) Observar, nas compras e contratações de bens e serviços e na realização de despesas e
pagamentos com recursos transferidos do CAU/ES, os procedimentos estabelecidos nos
artigos 36 a 42, do Decreto n.º 8.726/2016;
h) Prestar contas dos recursos recebidos;
i) Divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da patrocinada e dos
estabelecimentos em que exerça suas ações todas as informações detalhadas no artigo 11,
incisos I a VI, da Lei nº 13.019/2014;
j) Submeter previamente ao CAU/ES qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho,
na forma definida nesse instrumento, observadas as vedações relativas à execução das
despesas;
k) Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento
e de pessoal, nos termos do artigo 42, inciso XIX, da Lei n.º 13.019/2014;
l) Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo
de Convênio de Patrocínio, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária do
CAU/ES quanto à inadimplência da patrocinada em relação ao referido pagamento, aos ônus
incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução,
nos termos do artigo 42, inciso XX, da Lei n.º 13.019/2014; e
m) Quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão
ambiental competente, da esfera municipal, estadual, do Espírito Santo ou federal e
concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável.
CLÁUSULA OITAVA –DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES
8.1. A patrocinada adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a

realização de compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos pelo
CAU/ES, visando a aquisição/contratação dentro do preço médio praticado pelo mercado,
realizando sempre que possível no mínimo 03 propostas comerciais.
8.2. A patrocinada deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da
despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso
o valor efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto no Plano de Trabalho,
deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no
mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório de que trata o artigo 56, do Decreto
n.º 8.726/2016, quando for o caso.
8.3. Para fins de comprovação das despesas, a patrocinada deverá obter de seus fornecedores
e prestadores de serviços, notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e
número de inscrição no CNPJ da patrocinada e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador
de serviço, e deverá manter a guarda dos documentos originais pelo prazo de 10 (dez) anos,
contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do
prazo para a apresentação da prestação de contas. Não serão aceitos recibos simples.
8.4. Toda a movimentação de recursos no âmbito do patrocínio será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de
depósito em sua conta bancária.
a) Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores e prestadores de serviço.
b) Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica,
mediante justificativa da patrocinada, poderá ser admitida a realização de pagamentos em
espécie e/ou em cheque.
8.5. A patrocinada deverá registrar os dados referentes às despesas realizadas em relatório
que será apresentado por ocasião da prestação de contas ao CAU/ES.
8.6. Na gestão financeira, a patrocinada poderá:
a) Incluir, dentre a Equipe de Trabalho contratada, pessoas pertencentes ao quadro da
patrocinada, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista no Plano de Trabalho
aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.
8.7. É vedado à patrocinada:
a) Pagar, a qualquer título, conselheiros, servidor ou empregado público com recursos
vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias;
b) Contratar, para prestação de serviços, conselheiros, servidor ou empregado público,
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança no CAU/ES, ou seu
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
e
c) Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste
instrumento.

CLÁUSULA NONA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
9.1. A execução do objeto da parceria será acompanhada pelo CAU/ES por meio de ações
do Gestor das parcerias ou comissão responsável do CAU/ES, que terão caráter preventivo
e saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria.
9.2. Para a implementação do disposto no item 9.1, o CAU/ES se utilizará de seu próprio
corpo técnico ou poderá valer-se do apoio técnico de terceiros,
9.3. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações acerca
do processamento da parceria, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da
conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre
eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO DE
PATROCÍNIO
10.1. O presente Termo de Convênio de Patrocínio poderá ser:
a) Extinto por decurso de prazo;
b) Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
c) Denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de
autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
d) Rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de
autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes
hipóteses:
I - Descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
II - Irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou
metas pactuadas nos termos do art. 61, §4º, inciso II, do Decreto nº 8.726, de 2016;
III - Omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a
um ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
IV - Violação da legislação aplicável;
V - Cometimento de falhas reiteradas na execução;
VI - Malversação de recursos públicos;
VII -Constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
VIII - Não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
IX - Descumprimento das condições que caracterizam a parceira com a patrocinada
conforme art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014;

X - Paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública;
XI - Quando os recursos depositados em conta-corrente específica não forem utilizados no
prazo de preestabelecido, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que
previamente justificado pelo Gestor da parceria e autorizado pelo Presidente do CAU/ES, conforme
previsto nos §§ 3º e 4º do artigo 34 do Decreto nº 8.726/2016; e

XII - Outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
10.2. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da notificação,
ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avença.
10.3. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte do CAU/ES, que não decorra de
culpa, dolo ou má gestão da patrocinada, o CAU/ES ressarcirá a patrocinada dos danos
emergentes comprovados que houver sofrido.
10.4. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por parte da
patrocinada, devidamente comprovada, a patrocinada não terá direito a qualquer
indenização.
10.5. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10
(dez) dias da abertura de vista do processo.
10.6. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável
ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a ser
negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
11.1. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Convênio de
Patrocínio, a patrocinada deverá restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas
especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do CAU/ES.
11.2. Os débitos a serem restituídos pela patrocinada serão apurados mediante atualização
monetária, acrescidos de juros calculados da seguinte forma:
a) Nos casos em que for constatado dolo da patrocinada ou de seus prepostos, os juros serão
calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período
de inércia do CAU/ES quanto ao prazo de que trata o § 3º do artigo 69, do Decreto n.º
8.726/2016; e
I - Nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
II - Do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da patrocinada ou de seus
prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou

III - Do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a
alínea “a” deste inciso, com subtração de eventual período de inercia do CAU/ES quanto ao
prazo de que trata o § 3º do art. 69 do Decreto n.º 8.726/2016.

11.3. Os débitos a serem restituídos pela patrocinada observarão juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um
por cento) no mês de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES
12.1. Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com
recursos repassados pelo CAU/ES são da titularidade deste e ficarão afetados ao objeto da
presente parceria durante o prazo de sua duração, sendo considerados bens remanescentes
ao seu término.
12.2. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes permanecerão na propriedade
do CAU/ES, na medida em que os bens serão necessários para assegurar a continuidade do
objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do
objeto.
12.3. A patrocinada deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final,
disponibilizar os bens remanescentes para o CAU/ES, que deverá retirá-los, no prazo de até
90 (noventa) dias, após o qual a patrocinada não mais será responsável pelos bens.
12.4. Na hipótese de dissolução da patrocinada durante a vigência da parceria, os bens
remanescentes deverão ser retirados pelo CAU/ES, no prazo de até 90 (noventa) dias,
contado da data de notificação da dissolução.
12.5. Os bens remanescentes poderão ter sua propriedade revertida para a patrocinada, a
critério do CAU/ES, se ao término da parceria ficar constatado que os bens não serão
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado ou se o CAU/ES não tiver
condições de dar continuidade ao objeto pactuado e, simultaneamente, restar demonstrado
que os bens serão úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela
patrocinada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
13.1. A patrocinada deverá fornecer ao CAU/ES croquis, fotos, plantas, dentre outros
materiais audiovisuais produzidos a partir das atividades realizadas com recurso público
proveniente do Termo de Convênio de Patrocínio, bem como as devidas autorizações de uso
de imagem.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
14.1. Após a execução do Plano de Trabalho, a patrocinada prestará contas da boa e regular
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias, observando-se as regras
previstas na Lei nº 13.019/2014, no Decreto nº 8.726/2016 e no Edital de Chamada Pública
nº 01/2020;
a)

A patrocinada será notificada da decisão acerca das contas e poderá apresentar recurso,

no prazo de 30 (trinta) dias, ao Presidente do CAU/ES, o qual, se não reconsiderar a decisão
no prazo de trinta dias, encaminhará o recurso ao Plenário do CAU/ES para decisão final no
prazo de trinta dias; ou
14.2. Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de quarenta e cinco dias,
prorrogável, no máximo, por igual período e exaurida a fase recursal, o CAU/ES
deverá:
I. No caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar na plataforma
eletrônica as causas das ressalvas; e
II. No caso de rejeição da prestação de contas, notificar a patrocinada para que, no prazo de
trinta dias:
a. Devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do
objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou
b. Solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho, nos termos do § 2º do artigo 72 da Lei
n.º 13.019/2014.
14.3. O CAU/ES deverá se pronunciar sobre a solicitação de ressarcimento que trata a alínea
“b” do item14.3, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias
ato de competência exclusiva do Presidente do CAU/ES. A realização das ações
compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para
a execução da parceria.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e com
as normas da Lei nº 13.019/2014, do Decreto nº 8.726/2016 e do Edital de Chamada Pública
nº 01/2020, o CAU/ES, garantida a defesa prévia no prazo de 10 (dias) contado da abertura
de vista do processo administrativo, poderá aplicar à patrocinada as sanções previstas no Art.
71 do Decreto nº 8.726/2016.
15.2. Da decisão administrativa que aplicar as sanções caberá recurso administrativo, no
prazo de dez dias, contado da data de ciência da decisão, direcionado ao Plenário do
CAU/ES.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1. A eficácia do presente Termo de Convênio de Patrocínio ou dos aditamentos que
impliquem em alteração de valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito
neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no sítio de internet
do CAU/ES.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo,
Comarca da Capital, para dirimir quaisquer questões oriundas da execução deste Protocolo
de Intenções.

E, por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente Protocolo de Intenções em 02
(duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, para que produza os seus
efeitos jurídicos e legais.
Vitória, XX de XXXXXX de 2021.
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