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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 06/2021 

 
PATROCÍNIO CULTURAL 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em conformidade com o que dispõe a 
Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e, 
no que couber, pelo disposto na Resolução CAU/BR n° 94, de 7 de novembro de 2014, torna público 
o presente CHAMAMENTO PÚBLICO para selecionar organizações da sociedade civil para firmar 
parcerias, por meio de termo de fomento, com vistas a seleção e escolha de projetos a serem 
apoiados pelo CAU/BR em 2021, na modalidade Patrocínio Cultural, consoante os termos deste 
Edital, disponível no portal da transparência do CAU/BR 
(https://transparencia.caubr.gov.br/chamadas). 

 
Para maiores informações: Assessoria de Relações Institucionais e Parlamentares do CAU/BR 
(61) 3204.9517 – patrocinios@caubr.gov.br ou institucional.parlamentar@caubr.gov.br        
 
1. DA JUSTIFICATIVA 
 

O CAU/BR Brasil foi criado pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e tem a função 
de “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel 
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como 
pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da Arquitetura e Urbanismo”.  

Consta na Lei nº 12.378, de 2010, que compete à autarquia “zelar pela dignidade, 
independência, prerrogativas e valorização da arquitetura e do urbanismo”, bem como “firmar 
convênios com entidades públicas e privadas, observada a legislação aplicável” (art. 28, incisos I e 
VI). 

Na busca pela valorização da profissão, o CAU Brasil estabeleceu em seu primeiro mapa 
estratégico a missão de “Promover Arquitetura e Urbanismo para Todos”, no qual consta a visão de 
“ser reconhecido como referência na defesa e no fomento das boas práticas da Arquitetura e 
Urbanismo”.  

Para o alcance de sua missão institucional, um dos instrumentos utilizados é o patrocínio de 
iniciativas que possibilitem ampliar o impacto social. Respeitada a regência prevista na Lei n° 13.019, 
alterada pela Lei n° 13.204, a concessão de apoio institucional no âmbito do CAU Brasil se dá pela 
Resolução CAU/BR nº 94, em que são previstas duas modalidades: I - Patrocínio Cultural e II - Apoio 
à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. A Resolução determina, em seu artigo 5º, 
que “o CAU/BR publicará anualmente edital de chamada pública para apresentação de projetos de 
apoio e publicará a relação das propostas aprovadas”. 

Alinhado ao propósito de incentivar ações que aperfeiçoem e orientem o exercício qualificado 
da profissão e democratizem o acesso a moradias dignas, o CAU tem buscado alinhar seus projetos 
à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, vigente desde 2015, por meio dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS-ONU). Como menciona o site da ONU: 

 
Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma 
equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, 
a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos 
governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos na jornada 
coletiva para um 2030 sustentável.  

https://transparencia.caubr.gov.br/chamadas
mailto:patrocinios@caubr.gov.br
mailto:institucional.parlamentar@caubr.gov.br
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Portanto, as ações do Conselho relacionadas às políticas habitacionais, igualdade de gênero, 

melhoria do ensino e cidades saudáveis estão convergentes ao plano de ação da ONU, que indica 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para erradicação da pobreza e promoção 
de vida digna para todos.  

Dentre as iniciativas alinhadas à missão e visão institucional da autarquia e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem-se o compromisso assumido pelo CAU Brasil, por meio 
da Deliberação Plenária 0076-01/2018 de março de 2018, para promoção da equidade de gênero 
em todas as suas instâncias organizacionais e em seu relacionamento com a sociedade, seguindo 
os princípios definidos pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) e a ONU 
Mulheres para o empoderamento feminino.  

Em decorrência dessa adesão, o Conselho aprovou, em dezembro de 2020, a Política do 
CAU para a Equidade de Gênero, que prevê, em seu item 1.1.3, a promoção de “editais de fomento 
à produção audiovisual que abordem visões de gênero, classe, raça, deficiência, idade, religião, entre 
outros, nas cidades e nos assentamentos”.  

Em 26 de agosto de 2021 foi dado mais um passo no incentivo às boas práticas profissionais 
e à Agenda 2030: o Plenário do CAU Brasil aprovou, durante a sua 115ª Reunião Ordinária, a 
assinatura de Memorando de Entendimento com a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Arquitetura e Urbanismo (ANPARQ) com o objetivo, entre outros, de “desenvolver 
ações políticas para influenciar formadores de opinião e elaboradores de políticas, para que criem 
melhores normas e condições para a disseminação da Arquitetura de qualidade”, bem como “envidar 
esforços para o desenvolvimento de uma Política Nacional de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, 
incluindo um plano de fomento à pesquisa”. 

A Arquitetura e Urbanismo de qualidade é um dos instrumentos para o alcance do bem-estar 
social e pandemia do Covid-19 deixou clara a relação direta entre soluções técnicas e construtivas 
da arquitetura e das cidades e os impactos na saúde pública.  

Infelizmente, dos 5.570 municípios brasileiros, somente 3.716 possuem arquitetos e 
urbanistas ativos e no país há mais de 40 milhões de pessoas sem habitação adequada. É 
necessário territorializar a arquitetura e urbanismo, levando os serviços profissionais a todos os 
municípios brasileiros e todas as pessoas, principalmente às mais vulnerabilizadas.  

Sabendo que todos e todas têm direito ao acesso a ambientes construídos e a cidades que 
atendam aos critérios de salubridade e conforto ambiental, os patrocínios culturais vão ao encontro 
do ODS 3, Saúde e Bem-Estar, que tem como finalidade “garantir o acesso à saúde de qualidade e 
promover o bem-estar para todos, em todas as idades”.  

Pelo exposto, o presente edital busca resgatar o compromisso do Conselho com o fomento a 
ações de valorização da Arquitetura e Urbanismo de caráter inovador e contemporâneo, estimulando 
propostas que abordem um dos três eixos temáticos:  

 
1. Revisitar a história da arquitetura e urbanismo;  
2. Retratar o presente da arquitetura e urbanismo;  
3. Traçar caminhos para a arquitetura e urbanismo.  

 
Esses três eixos são complementares e estão estruturados de maneira a selecionar iniciativas 

(eventos, publicações e produções) que resultem informações relevantes de iniciativas de interesse 
histórico-cultural e visões plurais na produção arquitetônica e urbanística nacional; levantem 
conteúdos da atual produção de boas práticas em Arquitetura e Urbanismo, bem como apresentem 
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propostas de caminhos possíveis para a valorização dos arquitetos e urbanistas, nos diversos 
aspectos apresentados no item 7 e conforme os critérios de seleção apresentados neste edital. 

Busca-se, portanto, fomentar ações que tragam à memória iniciativas relevantes existentes na 
história e retratem a realidade atual para a identificação de forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças presentes, para que seja possível a proposição de alternativas mais efetivas de valorização 
da Arquitetura e Urbanismo, de forma a contribuir para o progresso social, econômico e ambiental. 

 

2. DO OBJETO 
 
Este edital de Chamamento Público tem por objeto a seleção de Organizações da Sociedade Civil 
(OSC) para firmar parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), por 
meio de Termo de Fomento, para o desenvolvimento e a execução de publicações, produções e/ou 
eventos que, em consonância com as competências e a missão do Conselho, aperfeiçoem e 
orientem o exercício ético e qualificado da profissão, e que promovam o acesso universal à 
arquitetura e urbanismo como garantia do bem-estar social.  
 
3. DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O Chamamento Público de que trata este Edital, para a promoção de parcerias a serem executadas 
por meio de termos de fomento, tem regulação na Resolução CAU/BR nº 94, 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, e do Regimento Geral do CAU/BR. Aplicam-se na regulação do 
Chamamento Público a Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n° 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015, e o Regulamento de que trata o Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que 
dispõem sobre o regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública federal e as 
organizações da sociedade civil. 
 
4. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 
Anexo I – Resolução CAU/BR nº 94, de 7 de novembro de 2014, que regulamenta a concessão de 
apoio institucional pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR); 

Anexo II – Formulário para Solicitação de Apoio Institucional; 

Anexo III – Formulário para apresentação dos Planos de Trabalho e orientações; 

Anexo IV - Formulário para Prestação de contas institucional e financeira (parciais e definitivas); 

Anexo V - Orientações para Prestação de contas institucional e financeira (parciais e definitivas); 

Anexo VI – Declaração para comprovação de recebimento de recursos de terceiros (em atendimento 
ao item 8.4 deste edital); 

Anexo VII – Minuta do Termo de Fomento; 

Anexo VIII – Manual de marca do CAU/BR; 

Anexo IX – Modelo de Declaração para Celebração de Parceria. 
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 5. CRONOGRAMA 
 

Publicação do Edital: 30 de setembro de 2021 
Período de Inscrição  
(recebimento das propostas no link 
https://caubrasil.typeform.com/edital-cultural) 

Das 8h00 do dia 30 de setembro de 2021 
até às 23h59m do dia 1º de novembro de 
2021 * 

Avaliação e Julgamento das propostas 3/11 
Divulgação do Resultado Preliminar do 
Processo de Seleção: Até dia 4 de novembro de 2021 

Prazo para envio do Recurso a respeito do 
resultado Preliminar do Processo de Seleção 

Até 05 (cinco) dias a contar da Divulgação 
do Resultado preliminar do Processo 
Seletivo  

Apresentação dos Planos de Trabalho dos 
Projetos e Documentação de Habilitação 

Até 15 (quinze) após convocação feita pelo 
CAU/BR depois de divulgado o resultado 
de recursos  

Divulgação do resultado final do Processo de 
Seleção 

Após análise final dos planos de trabalho e 
documentos de habilitação, bem como, do 
cumprimento de diligências (se necessário)  

Prazo para envio do Recurso a respeito do 
resultado final do Processo de Seleção 

Até 05 (cinco dias) a contar da data da 
divulgação do resultado final do processo 
de seleção  

Previsão de assinatura dos termos de fomento 
para início da execução dos projetos 
selecionados: 

Até 15 de dezembro de 2021 

Período para execução dos projetos: 15 de dezembro de 2021 a 30 de novembro 
de 2022 

 
  

https://caubrasil.typeform.com/edital-cultural
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 6. FLUXOGRAMA 

  

 
 
7. DOS PROJETOS 

 
7.1. Os projetos devem contribuir para o fomento e aprimoramento da arquitetura e urbanismo e 

ser estruturados prioritariamente em formato on-line1, atendendo às exigências relativas à 
Pandemia Covid-19. 

7.2. Serão aceitos e avaliados projetos nas três categorias previstas na modalidade Patrocínio 
Cultural, conforme disposto no Art. 6º da Resolução CAU/BR nº 94/2014, a saber: 

7.2.1. Eventos: feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, conferências, seminários, 
congressos, premiações e atividades afins; 

7.2.2. Publicações: livros, outras publicações e mídias cujos conteúdos colaborem para 
fomentar a Arquitetura e o Urbanismo e disseminar informações relevantes para o 
segmento; 

7.2.3. Produções: audiovisuais e exposições. 
7.3. Os projetos deverão estar em conformidade com as recomendações estabelecidas pela 

Organização Mundial da Saúde no combate ao Covid-19. 

                                                        
1 Caso o projeto contemplado neste edital proponha uma ação de forma presencial, deve ser justificada a necessidade e 
apresentada autorização dos órgãos públicos pertinentes, para que a ação prevista seja realizada. 
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7.4. Os proponentes deverão apresentar, no Formulário para Solicitação de Patrocínio, 
justificativa técnica e social do projeto.  

7.5. Os projetos inscritos devem contemplar na sua justificativa técnica e social da proposta pelo 
menos dois dos seguintes componentes, conforme disposto no art. 7º da Resolução CAU/BR 
nº 94/2014:  

7.5.1. Promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu 
aperfeiçoamento, prioritariamente; 

7.5.2. Promover o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino e do exercício profissional 
da Arquitetura e Urbanismo; 

7.5.3. Potencializar a conquista e ampliação do campo de atuação profissional; 
7.5.4. Promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da 

Arquitetura e Urbanismo; 
7.5.5. Promover a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e Urbanismo; 
7.5.6. Ampliar a visibilidade institucional e o fortalecimento da imagem do CAU; 
7.5.7. Sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências 

com vista ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e 
Urbanismo; 

7.6. As propostas deverão se enquadrar em pelo menos um dos seguintes eixos temáticos: 
7.6.1. REVISITAR A HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO, apresentando 

acervos e inventários de interesse histórico-cultural e visões/correntes epistemológicas 
não hegemônicas na produção arquitetônica e urbanística nacional. São bem-vindas 
referências e projetos de cunho interdisciplinar, transversal, pós-estruturalista e 
decolonial. 

7.6.2. RETRATAR O PRESENTE DA ARQUITETURA E URBANISMO, apresentando 
conteúdos sobre a produção atual de empresas e profissionais, instituições, gestores e 
representantes públicos e privados no âmbito da arquitetura e urbanismo, inclusive nas 
esferas do ensino, da pesquisa, da extensão e da formação continuada. São bem-vindas 
a visibilização de boas práticas de plataformas de participação ativa e controle social de 
políticas urbanas e ambientais, bem como de parcerias para a fiscalização com base 
em inteligência geográfica, para a gestão contemporânea e eficiente do patrimônio 
histórico e cultural; e para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030. 

7.6.3. TRAÇAR CAMINHOS PARA A ARQUITETURA E URBANISMO, incluindo propostas 
de desprecarização e valorização do trabalho do(a) arquiteto(a) e urbanista, de 
promoção da diversidade e representatividade na profissão, de atualização de 
honorários, de otimização de processos de licenciamento e aprovação de projetos sem 
prejuízo da segurança pública, bem como de a viabilização dos recursos técnicos e 
tecnológicos necessários para a prática profissional. São bem-vindas reflexões sobre 
reinvenções dos centros e periferias urbanos, sobre mecanismos e modelos de 
governança para a garantia do direito universal à cidade e estudos sobre inovações 
tecnológicas, digitais e/ou comunicacionais. 

 
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
8.1. O CAU/BR disponibilizará para o presente Chamamento Público de Patrocínio 

a quantidade de 10 (dez) cotas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, em um 
montante equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser distribuído entre a(s) 
proposta(s) selecionada(s). 

8.2. No formulário de inscrição a Organização da Sociedade Civil deverá indicar a 
quantidade de cotas para realização da ação, com mínimo de 1 cota (R$ 10.000,00) 
e máximo de: 
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8.2.1. 2 cotas: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para projetos e ações de âmbito 
municipal ou estadual; 

8.2.2. 3 cotas: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para projetos e ações de âmbito 
regional ou nacional; 

8.2.3. 5 cotas: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para projetos e ações de 
âmbito internacional; 

8.3. O valor total do patrocínio a ser concedido pelo CAU/BR não poderá 
ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total do projeto (com 
base no valor descrito no formulário de inscrição). 

8.4. Com a finalidade de garantir o respeito à porcentagem prevista no item 8.3 
deste edital, caso o projeto do interessado preveja fontes de recursos de terceiros, 
deverá ser apresentada comprovação de que já há disponibilidade dos recursos ou 
de que serão efetivamente transferidos para a execução do objeto patrocinado pelo 
CAU/BR. Poderão servir como comprovação: extrato bancário da OSC candidata ou 
termo de parceria em que constam como partes a OSC interessada e terceiro, 
devendo constar expressamente os valores a serem repassados e o objeto a ser 
contemplado, com base no modelo do Anexo VI deste edital. 

8.5. Caso ao final do processo de seleção haja sobras de cotas, poderão ser 
convocados os proponentes (pela ordem de classificação) para que enviem seu plano 
de trabalho, com os eventuais redimensionamentos necessários, e documentação de 
habilitação, até que todas as cotas remanescentes sejam realocadas. 

8.6. A liberação dos recursos de apoio estará condicionada ao cumprimento das 
cláusulas estipuladas no instrumento jurídico firmado entre o CAU/BR e as OSC 
proponentes, bem como à validade das certidões e documentos de regularidade 
apresentados e da comprovação referida no item 8.4, se for o caso. 

8.7. A falta de comprovação de qualquer item estabelecido como contrapartida ou 
a alocação de contrapartida em montante aquém do estabelecido do instrumento 
jurídico implicará na redução proporcional da participação do CAU/BR, ficando os 
apoiados obrigados a restituir o valor excedente. 

 
9. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
9.1. Poderão participar deste Chamamento Público as organizações da sociedade 

civil de que trata o art. 2º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 13.019, de 2014, e que estejam 
em acordo com o disposto no item 2 do presente Edital. 

9.2. Na forma do art. 24, § 2º, I e II da Lei 13.019/2014, poderão se credenciar as 
proponentes habilitadas sediadas ou com representação atuante e reconhecida na 
Unidade da Federação, Município e/ou Região de atuação/abrangência onde será 
executado o objeto da parceria.  

9.3. Cada OSC proponente poderá enviar apenas um Formulário de Inscrição para 
o credenciamento. 

 
10. DA INSCRIÇÃO  

 
10.1. Estabelece-se o período de 8h00 do dia 30 de setembro de 2021 até às 23h59 

do dia 1º de novembro de 2021 para inscrição da(s) proposta(s) na modalidade 
Patrocínio Cultural. 
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10.2. A inscrição do projeto será gratuita e deverá ser feita em nome do responsável 
da OSC proponente, exclusivamente pela internet, em formulário disponível no site 
https://caubrasil.typeform.com/edital-cultural. 

10.3. A inscrição compreende o preenchimento integral, submissão e envio dos 
formulários anexos a este edital, em área específica indicada no site 
http://www.caubr.gov.br/chamadas. 

10.4. A confirmação de envio da documentação de inscrição será dada pela 
resposta automática do formulário para o e-mail cadastrado. 

 
11. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DA PROPOSTA 

 
11.1. A Comissão de Seleção de Propostas será composta por profissionais com 

atuação na área objeto do edital, representantes do corpo técnico e de conselheiros 
do CAU/BR, de acordo com Portaria PRES a ser editada pela presidente do CAU/BR 
e que ficará disponível, dentre outros, no endereço eletrônico 
http://www.caubr.gov.br/chamadas. 

11.1.1. Deverá declarar-se impedida de participar da comissão de seleção 
pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao 
menos, uma das OSC participantes deste Chamamento Público. 

11.1.2. Configurado o impedimento previsto no item 11.1.1, deverá ser 
designado membro substituto que possua qualificação equivalente ao do 
substituído. 

11.2. As propostas, contendo informações suficientes para avaliação da relevância 

e da conveniência de concessão de patrocínio, serão analisadas em duas etapas: 

11.2.1. 1ª Etapa - Avaliação das propostas - nesta etapa, as propostas serão 
avaliadas e selecionadas pela Comissão de Seleção quanto aos critérios de 
avaliação expostos no item 12.1 do presente edital; 

11.2.2. 2ª Etapa – Análise dos Planos de Trabalho e dos Documentos de 
Habilitação - As propostas aprovadas serão analisadas quanto ao atendimento 
à Lei n° 13.019, de 2014, e aos requisitos deste Edital;  

11.3. Os pedidos de patrocínio institucional deverão ser formulados por escrito, por 
meio do Formulário para Solicitação de Patrocínio (Anexo II), e deverão conter: 

I. Apresentação da OSC proponente; 
II. Apresentação do projeto, com descrição de suas principais características, incluindo a justificativa 
técnica e social da proposta, de acordo com o item 7 deste Edital; 
III. Descrição dos principais objetivos do projeto; 
IV. Público-alvo; 
V. Abrangência geográfica; 
VI. Definição do segmento da Arquitetura e Urbanismo contemplado e especificação dos meios de 
desenvolvimento do projeto; 
VII. Históricos de apoios anteriores concedidos pelo CAU/BR; 
VIII. Programação ou roteiro, definitivo ou provisório; 
IX. Valor solicitado, o qual não poderá superar 50% (cinquenta por cento) do orçamento global do 
projeto; 
X. Estimativas de custos gerais para realização do evento ou ação; 
XI. Plano de divulgação; 
XII. Contrapartidas para o CAU/BR, conforme item 13; 

https://caubrasil.typeform.com/edital-cultural
http://www.caubr.gov.br/chamadas
http://www.caubr.gov.br/chamadas
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XIII. Potenciais parceiros e/ou parcerias confirmadas; 
XIV. Identificação do representante legal e dos responsáveis pelo projeto; 
XV. “Layouts” ou artes das peças gráficas e eletrônicas de divulgação do evento ou ação, com suas 
características técnicas e com a proposta de aplicação da logomarca do CAU/BR, se houver. 

11.4. Os projetos deverão atender ao objetivo constante no item 7 deste Edital. 
11.5. O responsável técnico pelo projeto deverá ser um(a) arquiteto(a) e urbanista 

devidamente registrado(a) no CAU e em dia com suas obrigações. 
11.5.1. Os projetos só poderão ser executados após a assinatura dos 

respectivos Termos de Fomento. 
11.6. O resultado final da seleção será divulgado no site do CAU/BR após o término 

da análise final dos planos de trabalho e documentos de habilitação, bem como do 
cumprimento de diligências, caso existam. 

 
12. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
12.1. As propostas inscritas em conformidade com este Edital serão avaliadas de 

acordo com os seguintes critérios: 
 

Critério Descrição PESO 
a) Adequação aos eixos 
temáticos deste Edital, 
descritos no item 7.6; 
 

Potencial da proposta para o fomento e o 
aprimoramento da Arquitetura e Urbanismo, com 
enquadramento em pelo menos um dos três eixos 
temáticos: 

1. revisitar a história da arquitetura e 
urbanismo; 

2. retratar o presente da arquitetura e 
urbanismo; 

3. traçar caminhos para a arquitetura e 
urbanismo. 

 
Para avaliação, a comissão de seleção deverá 
seguir o seguinte critério de pontuação:   
 
- 1, quando houver entendimento de grau pleno 

no atendimento ao critério;    
- 0,75, quando houver entendimento de grau 

satisfatório no atendimento ao critério;  
- 0,5, quando houver entendimento de grau 

parcialmente satisfatório no atendimento ao 
critério; 

- 0,25, quando houver entendimento de grau 
insatisfatório no atendimento ao critério; 

- 0, quando houver entendimento de não 
atendimento ao critério. 

 

4,0 

B) Potencial para a 
territorialização da 
arquitetura e urbanismo; 

Para estimular a distribuição geográfica da 
arquitetura e urbanismo por todo o território 
nacional, serão priorizadas propostas de 
Unidades da Federação que possuem menores 

2,0 
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relações entre o número de arquitetos e 
urbanistas e de habitantes2.   
 
Para tal, conforme a Unidade de Federação de 
abrangência geográfica da proposta, será 
atribuída a seguinte pontuação (memória de 
cálculo na nota de rodapé): 
 

- 1 ponto: MT, ES, AP, MG, AC, RO, RN, PB, 
GO 

- 0,75 ponto: SP, MS, RJ, PR 
- 0,5 ponto: SC, RS 
- 0,25 ponto:  DF  

 
Caso a proposta possuir âmbito regional ou 
nacional, será considerada para o cálculo da 
pontuação a faixa da unidade de federação na 
faixa com a maior pontuação. 
 

c) Originalidade/Inovação 
da proposta; 

Projetos inéditos serão analisados pelos aspectos 
de originalidade e pertinência em relação ao 
edital; projetos com histórico de realização serão 
avaliados pela relevância das inovações 
propostas com foco no edital. 
 
Para avaliação, a comissão de seleção deverá 
seguir o seguinte critério de pontuação:   
 
- 1, quando houver entendimento de grau pleno 

no atendimento ao critério;    
- 0,75, quando houver entendimento de grau 

satisfatório no atendimento ao critério;  
- 0,5, quando houver entendimento de grau 

parcialmente satisfatório no atendimento ao 
critério;  

- 0,25, quando houver entendimento de grau 
insatisfatório no atendimento ao critério; 

- 0, quando houver entendimento de não 
atendimento ao critério. 

 

1,0 

d) Clareza e coerência na 
apresentação da proposta; 

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

1,0 

                                                        
2 relação calculada em 13/09 com base em dados extraídos do IBGE (https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/) 
e do SICCAU (https://transparencia.caubr.gov.br/registros/). Com esses dados, o número de arquitetos para cada 100 mil 
habitantes foi calculado para cada unidade da federação, resultando nos seguintes valores: DF: 218; SC: 155; RS: 152; 
SP: 142; MS: 124; RJ: 124; PR: 120; MT: 96; ES: 95; AP: 93; MG: 79; AC: 77; RO: 76; RN: 75; PB: 74; GO: 71; SE: 66; 
AL: 62; PE: 54; TO: 52; AM: 49; CE: 48; BA: 48; PI: 46; PA: 37; RR: 36; MA: 30. O intervalo entre o maior (DF) e o menor 
(MA) número foi dividido em 4 faixas de igual valor (47): 30 a 77; 78 a 124; 125 a 171; e 172 a 218; e as UFs foram 
enquadradas nessas 4 faixas, conforme disposto no critério de avaliação. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
https://transparencia.caubr.gov.br/registros/).
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Para avaliação, a comissão de seleção deverá 
seguir o seguinte critério de pontuação:   
 
- 1, quando houver entendimento de grau pleno 

no atendimento ao critério;    
- 0,75, quando houver entendimento de grau 

satisfatório no atendimento ao critério;  
- 0,5, quando houver entendimento de grau 

parcialmente satisfatório no atendimento ao 
critério;  

- 0,25, quando houver entendimento de grau 
insatisfatório no atendimento ao critério; 

- 0, quando houver entendimento de não 
atendimento ao critério. 

 
e) Convergência com as 
metas e os Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), parte 
integrante da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento 
Sustentável; 

Potencial da proposta em colaborar com o alcance 
das metas e dos objetivos da Agenda 2030 no 
âmbito nacional, regional e/ou local. 
 
Para avaliação, a comissão de seleção deverá 
seguir o seguinte critério de pontuação:   
 
- 1, quando houver entendimento de grau pleno 

no atendimento ao critério;    
- 0,75, quando houver entendimento de grau 

satisfatório no atendimento ao critério;  
- 0,5, quando houver entendimento de grau 

parcialmente satisfatório no atendimento ao 
critério; 

- 0,25, quando houver entendimento de grau 
insatisfatório no atendimento ao critério; 

- 0, quando houver entendimento de não 
atendimento ao critério. 

 

1,0 

f) Relevância para a 
promoção da justiça social 
e inclusão. 

Contribuição da proposta e/ou da formatação da 
equipe para os objetivos previstos no art. 9º, § 6º 
do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, a 
saber:  
 
I - Redução nas desigualdades sociais e regionais;  
II - Promoção da igualdade de gênero, racial, de 
direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais - LGBT ou de direitos das pessoas 
com deficiência; 
III - promoção de direitos de indígenas, de 
quilombolas e de povos e comunidades 
tradicionais; ou  
IV - Promoção de direitos de quaisquer 
populações em situação de vulnerabilidade social. 
 
Para avaliação, a comissão de seleção deverá 
seguir o seguinte critério de pontuação:   
 

1,0 
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- 1, quando houver entendimento de grau pleno 
no atendimento ao critério;    

- 0,75, quando houver entendimento de grau 
satisfatório no atendimento ao critério;  

- 0,5, quando houver entendimento de grau 
parcialmente satisfatório no atendimento ao 
critério; 

- 0,25, quando houver entendimento de grau 
insatisfatório no atendimento ao critério; 

- 0, quando houver entendimento de não 
atendimento ao critério; 

 
 

12. As notas levarão em consideração o peso de cada critério de seleção. 
12.2.  A nota de cada avaliador será um número de 0 (zero) a 10 (dez), resultado da 

média ponderada entre a pontuação obtida em cada critério e o peso dado a cada 
um. 

12.2.1. NOTA AVALIADOR = [(Nota Critério “a” x 4) + (Nota Critério “b” x 2) + 
(Nota Critério “c”) + (Nota Critério “d”) + (Nota Critério “e”) + (Nota Critério “f”)] 

12.3. A nota final do projeto será o resultado da média aritmética das notas 
atribuídas por cada membro da Comissão Especial de Seleção de Projetos. 

12.3.1. NOTA FINAL = [(Nota Avaliador 1) + ... + (Nota Avaliador n)] / n 
12.4. Serão automaticamente desclassificados os projetos que não obtiverem a nota 

mínima exigida de 5 (cinco). 
12.5. As propostas serão classificadas de acordo com a pontuação final total obtida 

com base na soma das pontuações descritas no item 12.3.1. 
12.5.1.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será 

feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento “a”. 
Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na 
maior pontuação obtida sucessivamente nos critérios de julgamento “b”, “c”, 
“d”, “e” e “f”. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada 
vencedora a proposta cuja proponente tenha mais tempo de constituição e, 
em último caso, a questão será decidida por sorteio. 

12.5.2. As propostas classificadas estarão aptas a receberem patrocínio, 
mediante disponibilidade de cotas deste Edital, conforme item 8.5. 

12.6. O resultado do processo de seleção será divulgado no Portal da Transparência 
do CAU/BR: http://www.caubr.gov.br/chamadas  especificamente no campo destinado 
à publicação deste Edital. 

12.7. As Organizações da Sociedade Civil que tiverem suas propostas classificadas, 
dentro do número de cotas disponíveis, deverão apresentar os documentos de 
habilitação e o plano de trabalho no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do fim da fase 
recursal do resultado preliminar. 

12.7.1. É de inteira responsabilidade das Organizações da Sociedade Civil 
acompanharem os atos referentes a este Chamamento Público no Portal da 
Transparência do CAU/BR. 

 
  

http://www.caubr.gov.br/chamadas
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13. CONTRAPARTIDAS 

 
13.2.  Para a concessão do apoio, o CAU/BR analisará a(s) proposta(s) de retorno 

institucional e contrapartidas, que devem atender os seguintes incisos e alíneas do 
art. 13 da Resolução CAU/BR 94/2014: 

 
I - Em eventos, cursos e seminários: 

a. cessão de espaço para exposição de empreendimentos de Arquitetura e Urbanismo; 
b. desconto ou gratuidade para participação de arquitetos e urbanistas; 
c. realização de palestras sobre temas de interesse da Arquitetura e Urbanismo; 
d. cessão de espaço para o CAU/BR realizar palestras incluindo a mobilização do público 

participante; 
e. cessão de espaço para o CAU/BR realizar rodadas de negócios, com infraestrutura; 
f. cessão de espaço para exposição em estande institucional, com infraestrutura; 
g. cessão de espaço para veiculação de vídeos do CAU/BR na abertura do evento, intervalos 

e/ou na abertura de cada sessão; 
h. aplicação da marca CAU/BR nas peças de divulgação do evento ou ação; 
i. exposição da marca CAU/BR nos anúncios em jornal, televisão, rádio, revista, internet, 

outdoor, busdoor e outras mídias; 
j. aplicação da marca CAU/BR nas peças de comunicação visual do evento (banners, cartazes 

e congêneres); 
k. exposição da marca CAU/BR no sítio eletrônico (site) do evento e/ou no sítio eletrônico (site) 

do proponente; 
l. citação do CAU/BR na divulgação do evento ou ação para a imprensa; 
m. cessão de cotas de inscrições e/ou credenciais; 
n. cessão do mailing dos participantes no evento patrocinado, em arquivo digital e com 

autorização de uso conforme interesse do CAU/BR; 
o. conteúdos que colaborem para fomentar e disseminar informações de interesse da 

Arquitetura e Urbanismo; 
p. outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada item; 

  
II - Em publicações: 

a. conteúdo editorial relevante para a Arquitetura e Urbanismo; 
b. acessibilidade de arquitetos e urbanistas ao conteúdo editado, incluindo descontos ou 

gratuidade; 
c. cessão de espaço em livro para veiculação de texto do CAU/BR; 
d. exposição da marca CAU/BR; 
e. cessão de cotas para o CAU/BR; 
f. autorização, dos autores ou de quem de direito, para download da publicação no sítio 

eletrônico (site) do CAU/BR; 
g. cessão de espaço para participação do CAU/BR na solenidade de lançamento; 
h. tiragem e estratégia de distribuição; 
i. outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada item;  
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III - Em ações diversas: 

a. conteúdo editorial relevante para a Arquitetura e Urbanismo; 
b. acesso de arquitetos e urbanistas às atividades do projeto; 
c. outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada item. 

 
13.3. O valor solicitado na proposta deverá ser coerente com o custo do projeto e 

com as contrapartidas ofertadas ao CAU/BR. 
13.4. As propostas selecionadas poderão utilizar da marca do CAU/BR somente 

após a celebração do Termo de Fomento. 
13.5. Excepcionalmente, o CAU/BR autorizará o uso de sua marca como apoiador 

antes da assinatura do termo de fomento mediante aprovação, pela Comissão de 
Seleção, da solicitação justificada, a ser enviada pela organização promotora da 
proposta. 

13.6. O uso da Marca do CAU/BR, em concordância com os itens 13.4 ou 13.5, deve 
ser aplicado conforme orientações do Manual da Marca (ANEXO VIII). 

 
14. DA HABILITAÇÃO E DAS RESTRIÇÕES 

 
14.1.  A Comissão de Seleção utilizará como base para a habilitação das inscrições 

submetidas os seguintes requisitos mínimos:  
14.1.1. Habilitação Jurídica e Comprovação de Regularidade Fiscal para o estabelecimento 

de parceria: A Proponente deverá apresentar a documentação prevista no item 17 deste 
Edital visando ao estabelecimento de parceria de interesse público com o CAU/BR. 

14.2.  Não serão apoiados projetos: 
14.2.1. Em desacordo com a missão institucional e finalidade do CAU/BR; 
14.2.2. Que não evidenciem benefícios para a Arquitetura e Urbanismo; 
14.2.3. Realizados, organizados ou coordenados pelo CAU/BR; 
14.2.4. De organização da sociedade civil que se enquadre nas hipóteses previstas no artigo 

39 da Lei nº 13.019, de 2014; 
14.2.5. De organização da sociedade civil que tenha prestação de contas de patrocínio 

anterior não aprovada, ou inconclusa, ou esteja inadimplente perante o CAU (BR ou 
algum UF), qualquer que seja a motivação; 

14.2.6. Cujo proponente seja pessoa física; 
14.2.7. Que seja inscrito sem representação legal ou que não apresente contrapartidas; 
14.2.8. Cujo patrocínio preveja a aquisição de bens de uso permanente ou reformas em 

instalações da própria organização; 
14.2.9. Que não atendam às disposições deste Edital; 

14.3. É vedada a participação de servidores ou dirigentes do CAU/BR ou CAU/UF no projeto 
a ser apoiado, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes até segundo grau;  

14.3.1. Entende-se por dirigentes do CAU/BR: presidente, vice-presidentes e coordenadores 
de comissões. 

14.4. Não será apoiado projeto proposto por organização que não seja responsável legal 
pelo projeto inscrito ou pelas contrapartidas ofertadas de acordo com os artigos 12 e 13 da 
Resolução CAU/BR n° 94, de 2014. 

14.5. Após análise e avaliação das propostas classificadas, o CAU/BR divulgará no site 
oficial listagem com número de inscrição das propostas e chamada para recebimento dos 
documentos necessários especificados neste Edital. 
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15. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
15.1. Do julgamento proferido pela Comissão de Seleção dos Projetos em relação aos 

projetos caberá recurso por parte dos proponentes, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 
divulgação do resultado preliminar do processo de seleção e a contar da divulgação do 
resultado definitivo do processo de seleção no site do CAU/BR. O recurso deverá ser dirigido 
à Comissão de Seleção (Conforme art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016). 

15.1.1. Os recursos que não forem reconsiderados pela Comissão de Seleção no prazo de 
cinco dias, contados do recebimento, deverão ser encaminhados à Presidente do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para decisão final, cuja decisão é 
irrecorrível. 

15.2. Os recursos serão apresentados por meio da plataforma eletrônica, conforme 
preconiza o § 2º do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016), para o endereço eletrônico: 
patrocinios@caubr.gov.br. 

15.3. Os recursos recebidos terão efeito suspensivo. 
15.4. Os resultados dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de avisos 

no CAU/BR e divulgados em seu site oficial, e a organização será informada através do 
painel de controle no site do CAU/BR. 

15.5. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo legal ou com fins meramente 
protelatórios, assim entendidos os recursos em que se constatar ausência de argumentos 
plausíveis e comprovação do alegado. 

15.6.  Após o julgamento e divulgação dos resultados dos recursos conforme item 15.4, as 
OSC cujas propostas foram selecionadas serão convocadas para apresentar os documentos 
de habilitação e plano de trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias. 

 
16. DO PLANO DE TRABALHO 

 
16.1. Para a celebração da parceria, a Organização da Sociedade Civil cuja proposta for 

selecionada, será convocada para apresentar o Plano de Trabalho, em via digital, no prazo 
citado no item 15.6; 

16.1.1. O plano de Trabalho deverá estar em conformidade com a proposta enviada. 
16.2. No Plano de Trabalho deverá constar obrigatoriamente as seguintes informações: 

 I. Objeto do Projeto: descrição do objetivo ou objetivos; 
 II. Metas: descrição das metas a serem alcançadas na proposta, mensuráveis 

e qualitativas. Apresentação do perfil do público-alvo, estimativa de público e 
abrangência geográfica; 

 III. Metodologia: especificação do passo-a-passo para alcançar as metas e o 
objeto da proposta. Detalhar quais dessas atividades necessitam de atuação 
em rede com outros grupos ou entidades; 

 IV. Cronograma de execução: especificar os prazos para cumprimento de cada 
ação prevista na metodologia. As ações e metas devem estar relacionadas 
com o cronograma de desembolso, de forma a contemplar 3 etapas de 
desenvolvimento; 

 V. Recurso: Apresentação da previsão de despesas e receitas do projeto. 
Descrição das despesas com apresentação da caracterização da despesa, 
valor e origem do recurso. Caso haja aquisição de bens permanentes ou 
reformas em instalações, conforme item 20.4, é obrigatória a estipulação do 
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destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria. Especificar as ações 
que demandarão pagamento em espécie, na forma do art. 38 do Decreto 
8.726, de 27 de abril de 2016.  

 VI. Comprovação: definição de indicadores, documentos e outros meios a 
serem utilizados como indicativos de eficiência do cumprimento das metas. 

16.3. Será concedida somente uma oportunidade para a realização de ajustes no Plano de 
Trabalho e na complementação de documentação de habilitação após o diligenciamento da 
comissão de seleção. 

16.3.1. O CAU/BR poderá solicitar que a proponente faça ajustes no Plano de Trabalho, caso 
este apresente alguma dissociação, diferença ou inovação em relação ao projeto 
apresentado, ou na hipótese de as informações do detalhamento do projeto constantes 
no Plano de Trabalho não estiverem claras. Neste caso, a proponente terá o prazo de 
10 (dez dias) corridos para a realização dos ajustes, contados a partir da data de 
recebimento da solicitação de diligenciamento, devendo estes ajustes serem entregues 
por e-mail (patrocinio@caubr.gov.br). 

16.3.2. Se, após a análise dos ajustes efetuados pela Proponente no Plano de Trabalho 
conforme item 16.3.1. ainda persista alguma dissociação, diferença ou inovação em 
relação às alterações apresentadas, a proponente terá o prazo de 5 (cinco) dias 
corridos, contados a partir do envio da solicitação por parte do CAU/BR, para a 
realização dos ajustes e entrega por e-mail. 

16.4. Do julgamento proferido pela Comissão de Seleção dos Projetos em relação aos 
ajustes dos Planos de Trabalho caberá recurso por parte dos proponentes, no prazo de 5 
(cinco) dias corridos, a contar da data da notificação da organização. O recurso deverá ser 
dirigido à Comissão de Seleção, conforme art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016. 

16.4.1. Os recursos que não forem reconsiderados pela Comissão Especial de Seleção no 
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento, deverão ser encaminhados 
à Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para decisão final, cuja 
decisão é irrecorrível. 

16.5. Em caso de não aprovação dos ajustes solicitados, poderão ser convocados os 
proponentes classificados, em ordem de pontuação, para que enviem seu plano de trabalho 
e documentação de habilitação no prazo do item 15.6, até que todas as cotas remanescentes 
sejam realocadas. 

16.6. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 
informações já apresentadas na proposta, observados os termos e as condições constantes 
neste edital. 

16.7. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria, 
conforme § 5º do art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016. 

 
17. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 
17.1. A Organização da Sociedade Civil cuja proposta for selecionada, deverá entregar, 

juntamente ao Plano de Trabalho citado no item 16, os seguintes documentos, em via digital, 
no prazo citado no item 15.6, por formulário específico: 

 I - Cópia autenticada de seu ato constitutivo, contrato social ou estatuto social; 
 II - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 III - Provas de regularidade fiscal, mediante a apresentação de: 
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 a) Certidão conjunta negativa de débitos relativas a tributos e contribuições 
federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do 
Brasil; 

 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; 
 IV - Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a 

representar a pessoa jurídica, se for o caso; 
 V - Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização, com endereço, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB de cada um deles; 

 VI - Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado; 

 VII – Declaração assinada por seu representante legal, conforme modelo do 
Anexo IX, cujo conteúdo versa que: 

 1 - Não há, no quadro de dirigentes da organização: 
 a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 

organização da administração pública federal; 
 b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 
 2 – Não será contratado, para prestação de serviços, servidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 
confiança do CAU/BR 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 

 3 - Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 
 a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública federal; 
 b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança do CAU/BR, 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. 

 4 – A organização possui instalações, condições materiais e capacidade 
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos 
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

 5 – A organização não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, na forma do 
art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 
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 6 – A organização é regida por normas de organização interna que prevejam, 
expressamente: 

 a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 
pública e social; 

 b) que, em caso de dissolução da organização, o respectivo patrimônio líquido 
seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 
requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da 
organização extinta; 

 c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

 7 - A organização está plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

17.2. O CAU/BR poderá verificar a autenticidade das certidões e demais documentos de 
habilitação enviados pelas proponentes. 

17.3. O proponente deverá manter a regularidade da documentação durante o processo 
seletivo e a celebração da parceria. 

 
18. DO PARECER TÉCNICO 

 
18.1. Antes da celebração do Termo de Fomento, o CAU/BR emitirá um parecer técnico 

sobre os projetos selecionados que entregaram sua documentação completa e tiveram seu 
plano de trabalho aprovado, a respeito (Inciso V do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014): 

 I. Do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria 
adotada; 

 II. Da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em 
mútua cooperação, da parceria prevista na legislação; 

 III. Da viabilidade de sua execução; 
 IV. Da verificação do cronograma de desembolso; 
 V. Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para 

a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que 
deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no 
cumprimento das metas e objetivos; 

 VI. Da designação do gestor da parceria; 
 VII. Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 
 Antes da celebração do Termo de Fomento, a Assessoria Jurídica do CAU/BR 

emitirá parecer jurídico (Inciso VI do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014) acerca 
da possibilidade de celebração da parceria. 

 
19. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 

 
19.1. A pessoa jurídica a ser apoiada e com a qual o CAU/BR assinará o TERMO DE 

FOMENTO deverá manter conta corrente ativa em instituição financeira oficial, do mesmo 
CNPJ informado na inscrição, na qual serão efetuados os pagamentos referentes ao apoio 
institucional aprovado, sendo obrigatória conta exclusiva para esse repasse. 

19.2. Após a emissão dos pareceres e conferência de que trata o item 17, a organização 
será convocada para assinar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o Termo de Fomento com 
o CAU/BR. 



 

 
19 

19.3. Os projetos só poderão ser executados após a data de assinatura dos respectivos 
Termos de Fomento. 

19.4. O prazo de vigência do Termo de Fomento deverá ser correspondente ao tempo 
necessário para a execução integral do objeto da parceria, com início a partir da assinatura 
do termo de fomento. 

19.4.1. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 
sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao CAU/BR 
em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto (art. 55 da Lei nº 13.019, 
de 2014). 

19.5. Durante a vigência do Termo de Fomento, se houver qualquer alteração no projeto 
inicial e/ou Plano de Trabalho a organização deverá, imediatamente, submetê-la(s) à 
aprovação do CAU/BR, através de solicitação escrita. 

19.5.1. Caso não ocorra a aprovação da(s) alteração(ões), o Termo de Fomento firmado será 
rescindido e a organização ficará obrigada a devolver o valor que eventualmente já tiver 
recebido do CAU/BR no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cujo valor será atualizado na 
forma da lei. 

19.6. O proponente é responsável pela execução das ações necessárias à realização do 
projeto, não cabendo ao CAU/BR atribuições operacionais como divulgação, mobilização de 
público, cessão de espaço e/ou infraestrutura para realizar o projeto, viabilização de 
palestras ou coordenação de rodadas de negócios. 

 
20. DO REPASSE DE RECURSOS 

 
20.1. O recurso financeiro ofertado pelo CAU/BR não poderá ser superior a 50% (cinquenta 

por cento) do custo total para o projeto. 
20.1.1. Para fins de orçamento da proposta e solicitação de fomento por meio deste edital, 

considerar-se-á o valor máximo possível a ser requerido ao CAU/BR como o valor 
global orçado (VG) da proposta multiplicado por 0,5 (cinco décimos). 

20.1.2. VG = Patrocínio CAU/BR + Investimento próprio da organização. 
20.1.3. Patrocínio CAU/BR ≤ 0,5 x VG  
20.1.4. Investimento próprio da organização ≥ 0,5 x VG 
20.1.5. Não há empecilho para a organização proponente solicitar menos que 50% do limite 

do projeto. 
20.1.6. O edital não permite solicitação de cotas parciais, somente o equivalente à cota 

completa. 
20.2. A organização a ser apoiada e com a qual o CAU/BR assinará o Termo de Fomento 

deverá abrir e manter conta corrente específica isenta de tarifa bancária em instituição 
financeira pública, com o mesmo CNPJ informado na inscrição, na qual será efetuado o 
depósito da parcela de patrocínio e pela qual correrão as despesas necessárias à realização 
do objeto da parceria.  

20.3. O cronograma de desembolso para os projetos selecionados ocorrerá em 3 parcelas, 
sendo a primeira equivalente a 50% do valor solicitado e as demais parcelas no total de 25% 
cada. 

20.3.1. O repasse de recursos da primeira parcela será realizado em até 15 (quinze) dias 
após a assinatura do termo de fomento e do envio dos dados bancários da conta 
corrente ativa em instituição financeira oficial, sendo esta obrigatoriamente exclusiva 
para esse repasse. 
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20.3.2. A segunda parcela (equivalente a 25% do total a ser concedido) deverá ser paga 
mediante aprovação da prestação de contas da primeira etapa. 

20.3.3.  A terceira e última parcela (equivalente a 25% do total a ser concedido) deverá ser 
paga após a prestação de contas das etapas anteriores. 

20.3.4.  Quaisquer alterações no cronograma de desembolso deverão ser solicitadas pela 
Patrocinada mediante justificativa, a ser avaliada pelo gestor da parceria. 

20.3.5. O CAU se responsabilizará por examinar a prestação de contas referente aos 
pagamentos parciais em até 30 dias a partir da entrega da patrocinada. 

20.3.6. A aprovação das prestações de contas parciais não exclui a necessidade da 
patrocinada em apresentar o relatório final da parceria e prestação de contas integral. 

20.4. Os recursos de Patrocínio do CAU/BR não podem ser destinados à aquisição de bens 
ou materiais de uso permanente ou reformas em instalações que não estejam coerentes à 
execução do objeto da parceria. 

20.5. Os recursos de patrocínio serão devolvidos ao CAU/BR pelo proponente: 
20.5.1. Caso o projeto não seja executado na íntegra e totalidade; 
20.5.2. Caso o projeto seja executado por um valor menor do que o valor apresentado no 

formulário de solicitação, e como consequência a cota de patrocínio se torne maior do 
que 50% do valor total do projeto. 

 
21. DA APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS (PRESTAÇÃO DE CONTAS) 

 
21.1. A apresentação de resultados possui dois focos principais, quais sejam, o alinhamento 

do projeto realizado aos objetivos da instituição e do edital, bem como a prestação de contas 
financeira, com comprovação dos gastos e investimentos realizados para realização da 
ação. 

21.2. Para realizar a prestação de contas, a patrocinada deverá obedecer ao disposto na 
Orientação e Formulários para Prestação de Contas, Anexos IV e V deste Edital. 

21.3. A proponente/patrocinada deverá prestar contas ao CAU/BR em até 90 (noventa) dias 
a contar do término da vigência da parceria, ou ao final de cada ano, se o projeto perdurar 
por mais de um ano. 

21.3.1. Para otimizar o acompanhamento do CAU em relação ao andamento das atividades 
do projeto, será realizada uma prestação de contas parcial a cada 90 (noventa) dias, a 
partir da assinatura do Termo de Fomento, indicando o cumprimento do plano de 
trabalho e do cronograma aprovados. Este documento deve seguir o padrão definido no 
Formulário de prestação de contas, Anexo IV deste Edital, e seus relatórios servirão de 
base para o relatório final. 

21.4. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a organização deverá apresentar 
prestação de contas anual, no prazo de até 30 dias após o fim de cada exercício, para fins 
de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho. 

21.4.1.  Considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, contado 
da primeira liberação de recursos para sua execução. 

21.4.2.  A prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório Parcial de 
Execução do Objeto. 

21.5. Entende-se como prestação de contas o procedimento em que se analisa e se avalia 
a execução do projeto, pelo qual seja possível verificar a obtenção da contrapartida 
esperada. 
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21.6.  A prestação de contas compreende duas fases: a apresentação da prestação, de 
responsabilidade da Patrocinada e a análise e manifestação conclusiva da prestação, de 
responsabilidade do Patrocinador. 

21.7. As contas serão analisadas pelo Gestor do Patrocínio em até 90 (noventa) dias, 
contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ele determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período. 

21.8. Após recebida a prestação de contas e constatada irregularidade ou omissão, o 
Patrocinador fará diligência(s) e será concedido prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o 
Patrocinado sanar a irregularidade ou cumprir as diligências. 

21.8.1.  O prazo poderá ser prorrogado por igual período, dentro do prazo que o Patrocinador 
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.  

21.8.2.  A patrocinada deverá comprovar, junto ao CAU/BR, a realização do objeto 
patrocinado, o cumprimento de todas as contrapartidas pactuadas, bem como a 
disponibilização de todos os conteúdos gerados na execução do projeto, respeitados os 
direitos autorais, na forma do Anexo I.  

21.9. A prestação de contas da patrocinada, as contrapartidas e as fotos e materiais de 
divulgação do projeto apoiado deverão ser entregues também em arquivo digital para fins de 
comunicação. 

 
22. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO  

 
22.1. O CAU/BR designará Gestor(es) do(s) Termo(s) de Fomento que vier(em) a ser 

firmado(s), sendo este(s) obrigado(s) a:  
22.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  
22.1.2. Adotar as providências cabíveis caso detectada a existência de fatos que 

comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios 
de irregularidades na gestão dos recursos;  

22.1.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 
consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e de avaliação, emitido 
pelo Gestor de Patrocínio e homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação 
designada. 

 
23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 
23.1. Os recursos necessários ao custeio das despesas deste Chamamento Público de 

Apoio Institucional correrão à conta do Orçamento de 2021, na dotação orçamentária do 
Centro de custo: - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
24.1.  Os resultados de todas as fases do Processo de Seleção são soberanos, ficando a 

critério do CAU/BR modificar datas de publicação das fases de seleção sem aviso prévio, 
não cabendo recursos. 

24.2. Fica estabelecido o endereço da Internet http://www.caubr.gov.br, para a divulgação 
de quaisquer informações públicas sobre o presente Chamamento Público, sem prejuízo da 
utilização de outros veículos de comunicação, oficiais ou não, de que o CAU/BR venha a 
dispor. 

http://www.caubr.gov.br/
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24.3. O CAU/BR reserva-se do direito de divulgar o apoio institucional e de utilizar, quando 
julgar oportuno, imagens e produtos do projeto em suas ações e peças de comunicação 
institucional, bem como em seu portal na Internet, sem qualquer ônus adicional ao valor de 
apoio ajustado. Dessa forma, os termos contratuais entre o responsável pelo projeto e os 
demais envolvidos devem contemplar a cessão de direito de utilização de imagens, 
ilustração, voz e produtos para as ações de comunicação do CAU/BR. 

24.4. Os projetos não selecionados ou inabilitados no âmbito deste Chamamento Público 
não serão apoiados pelo CAU/BR por outra modalidade de concessão de apoio institucional, 
sendo a excepcionalidade submetida à decisão superior. 

 
 
 

Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

NADIA SOMEKH 
Presidente do CAU/BR 

 
  


