
 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/2023 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ATHIS 

 

 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás – CAU/GO, torna público a Chamada Pública 

nº 03/2023, que visa à convocação de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, de direito privado, 

cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pelas Lei nº 

13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, com esteio nas Leis 

nº 11.888/2008, nº 12.378/2010 e nº 8.666/93, que apresentem propostas, mediante os termos 

estabelecidos neste Edital, na Deliberação Plenária CAU/GO nº 49/2017, que regulamenta as 

parcerias pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) e na Resolução CAU/BR 

n° 94, de 07 de novembro de 2014 que regulamenta a concessão de patrocínios pelo Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR). 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. Este Chamamento Público tem por objeto o fomento de propostas que visem contribuir com 

o Apoio à Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS), promovendo ações de 

difusão (formação, conscientização e universalização) e práticas voltadas a implementação e do 

direito à moradia digna às famílias de baixa renda no Estado de Goiás, nos termos da Lei nº 

11.888, de 24 de dezembro de 2008, observadas as regras gerais a seguir indicadas: 
 

1.1.1 O objeto do plano de trabalho deverá ser, obrigatoriamente, implementado dentro do 

território do Estado de Goiás. 
1.1.2 A apresentação de planos de trabalho referentes ao objeto deste Edital deverá observar 

os termos da Deliberação Plenária CAU/GO Nº 49, de 31 de março de 2017, como: 
a) Potencializar a conquista e ampliação do campo de atuação profissional; 
b) Ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a imagem do CAU/GO; 
c) Promover a produção de conhecimento na área de Assistência Técnica para Habilitação 

de Interesse Social (ATHIS) que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, 

prioritariamente; 
d) Informar, educar e difundir os conhecimentos e/ou troca de experiências com vista à 

Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS). 
1.1.3 Os planos de trabalho não poderão ter objeto que envolva ou inclua, direta ou 

indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder de 

polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado. 
1.1.4 Os planos de trabalho que se referem à capacitação profissional, residência ou extensão 

universitária na área de arquitetura e urbanismo devem prever a busca da inovação tecnológica, 

a formulação de metodologias de caráter participativo e a democratização do conhecimento 

(art. 5º e parágrafo único da Lei nº 11.888/2008). 
1.1.5 Os planos de trabalho deverão contemplar ao menos duas (02) das seguintes ações: 

a) Desenvolvimento de ações de formação (capacitação) de profissionais de Arquitetura e 

Urbanismo e da comunidade usuária em Assistência Técnica para Habilitação de Interesse 

Social; 
b) Desenvolvimento de ações de sensibilização do Poder Público quanto à Assistência 

Técnica para Habilitação de Interesse Social; 



 
c) Promoção da difusão do conhecimento voltado à Assistência Técnica para Habilitação de 

Interesse Social; 
d) Desenvolvimento de outras ações voltadas à Assistência Técnica para Habilitação de 

Interesse Social. 
1.1.5.1 Para fins do disposto na alínea “a”, entende-se por comunidade usuária, as 

comunidades de baixa renda, residentes em áreas urbanas ou rurais, com renda mensal de 

até 3 (três) salários-mínimos (art. 2º da Lei nº 11.888/2008). 
1.1.5.2 Para fins de seleção de comunidade usuária deverão ser consultados os sistemas 

de atendimento implantados por órgãos colegiados municipais, nos termos do §4º do artigo 

3º da Lei nº 11.888/2008. 
1.1.5.3 O desenvolvimento de outras ações voltadas à Assistência Técnica para Habilitação 

de Interesse Social, prevista na alínea “d” do item 1.1.5, refere-se a um estudo de caso que 

deverá ser realizado com base em um caso concreto à escolha do proponente, em uma das 

políticas urbanas abaixo especificadas, tendo como escopo a apresentação de estudos, 

planos ou projetos, e contendo métodos ou ações possíveis para efetivação da execução 

da assistência técnica, que são: 
 

a) PRODUÇÃO HABITACIONAL AUTOGESTIONÁRIA: Ações de assistência técnica em 

habitação de interesse social junto a movimentos por moradia organizada, associações ou 

grupos de moradores ainda não institucionalizados (que ainda não estejam aptos para 

participar de programas públicos de financiamento à produção habitacional). 
 

b) MELHORIAS HABITACIONAIS EM ASSENTAMENTOS HUMANOS, URBANOS OU 

RURAIS: Ações de assistência técnica em habitação de interesse social em processos de 

urbanização ou regularização fundiária de assentamentos humanos, urbanos ou rurais, 

onde estejam identificadas precariedades habitacionais ou de infraestrutura. As ações 

devem se voltar a setores e moradias “consolidados” ou “consolidáveis” (ou seja, setores e 

moradias que não sofrerão remoções em intervenções futuras para eliminação de riscos, 

adequação ambiental ou implantação de infraestrutura) e visam a qualificar a 

autoconstrução ou o autoempreedimento habitacional, enfrentar patologias construtivas e 

precariedades. Esse campo de atuação deve ser tratado e apresentado como um problema 

coletivo (ainda que sejam soluções individuais) e aderente ao território, como um serviço 

com a perspectiva de universalização. 
 

c) DEFESA DE DIREITOS À MORADIA DIGNA E À CIDADE: Ações de assistência técnica 

em habitação de interesse social junto movimentos por moradia organizada, associações 

ou grupos de moradores de assentamentos precários, ocupações de terrenos ou edifícios, 

visando a dar apoio à organização espacial (planos de ocupação de terrenos ou edifícios) 

ou produzir propostas e contra laudos que apresentem hipóteses de urbanização 

sustentável e alternativas à “remoção forçada” (ou seja, que violam direitos dos moradores, 

segundo diversos acordos de agências multilaterais que estabelecem procedimentos para 

projetos de desenvolvimento). Visam também ao acompanhamento técnico do grupo em 

reuniões com órgãos da administração pública, concessionárias de serviço, proprietários de 

terra, entre outros interlocutores. 
1.1.6 Na execução do objeto deverá ser assegurado o devido Registro de Responsabilidade 

Técnica. 
1.1.7 Ao final da execução do plano de trabalho, deverá ser apresentado, quando da 
Prestação de Contas, Relatório Final, contendo uma análise crítica referente aos entraves 
encontrados, visando futura multiplicação (indução) do trabalho apresentado. 



 
1.1.8 As proponentes selecionadas poderão ser convidadas pelo CAU/GO para participar de 

eventos ou seminários. 

1.2. O Objetivo do processo seletivo é selecionar planos de trabalho que contemplem a 

realização de: 
 

1.2.1. Elaboração de projetos de arquitetura para novas unidades habitacionais de interesse 

social; 
1.2.2. Elaboração de projetos de reforma e/ou ampliação para unidades habitacionais de 

interesse social já construídas; 
1.2.3. Elaboração de projeto de arquitetura e urbanismo que estejam conformidade com a Lei 

nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008; 
1.2.4. Elaboração de outras ações de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 

(ATHIS). 

2. DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. O CAU/GO tem como missão institucional promover o adequado desenvolvimento da 

Arquitetura e Urbanismo e pugnar pelo aperfeiçoamento do seu exercício em Goiás, compreende 

que a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS) é um direito fundamental 

e essencial para a garantia ao direito à moradia digna, sendo de interesse comum de toda a 

sociedade. 

2.2. O objetivo é fomentar a implementação da ATHIS como instrumento legal de acesso a direitos 

constitucionais, a partir de desenvolvimento de ações de Difusão e Prática que possam fortalecer 

a atuação do CAU/GO na esfera social, e ainda, na propagação da relevância da Arquitetura e 

Urbanismo com alcance para a parte da população de Goiás que não tem acesso à assessoria e 

assistência técnica que possam complementar o fomente às políticas públicas, sendo que, para 

isso. 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A presente Chamada Pública está prevista na Deliberação Plenária CAU/GO nº 49/2017 

(Anexo VII) em seu inciso II do artigo 6º, embasada pela Resolução n° 94/2014 do CAU/BR, na 

Lei n° 12.378/2010, na Lei 13.019/2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e na Lei nº 

11.888/2008 e alterações. 

4. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1 Os valores a serem repassados pelo CAU/GO para atendimento dos patrocínios a serem 

firmadas, a partir do Termo de Fomento, a que se refere o item do presente Edital, serão 

equivalentes no mínimo 2% (dois por cento) da receita anual do Conselho, tendo em vista o 

percentual aprovado no plano de ação do CAU/GO para 2023. 

4.2 O montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) destinado ao apoio institucional de projetos 

nos termos deste Edital está previsto no planejamento orçamentário do CAU/GO para o 

Orçamento do Exercício Financeiro de 2023, Rubrica: 6.2.2.1.1.01.04.04.028 – Outras Despesas. 

 



 
5. DO CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 02/03/23 

Termo final do prazo para pedido de esclarecimentos ao 
Edital 24/03/23 

Termo final do prazo de impugnação ao Edital 
29/03/23 

Recebimento das propostas, do plano de trabalho, da 
habilitação jurídica e comprovação da regularidade fiscal 31/03/23 

Abertura dos formulários virtuais pela CPL 04/04/23 às 09h00 

Análise pela Comissão de Seleção 10/04/23 a 13/04/23 

Publicação do Resultado Preliminar das propostas 
selecionadas 

13/04/23 

Prazo para interposição de recurso ao resultado da 
seleção 

24/04/23 

Publicação do resultado final do recurso 27/04/23 

Publicação do resultado da análise das propostas, dos 
planos de trabalho e habilitação jurídica aprovadas 28/04/23 

Assinatura do Termo de Fomento 08/05/23 

Prazo máximo para execução dos projetos patrocinados 30/11/2033 

Prazo máximo para envio dos documentos de prestação 
de contas 

29/12/2023 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Poderão participar, conforme disciplina o art. 2º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 13.019/2014, 

pessoas jurídicas legalmente constituídas, sem fins lucrativos, que não distribuam entre seus 

sócios ou associados, conselheiros, diretores, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza e demais 

especificações legais, e que contenham, obrigatoriamente, em suas normas de organização 

interna, as seguintes previsões: 
 

6.1.1. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 
6.1.2. Mantenham escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 
6.1.3. Especificamente no campo de formação em ATHIS, poderá participar como proponente 

na modalidade DIFUSÃO, exclusivamente, Instituição de Ensino registrada no MEC, com curso 

de Arquitetura e Urbanismo, com práticas em ATHIS no âmbito das ações de ensino, pesquisa 

e especialmente extensão, tendo como horizonte o que estabelece a Lei nº 11.888/2008. Em 

se tratando de instituição de ensino superior, deverá comprovar a oferta de curso de Arquitetura 

e Urbanismo no nível de graduação e/ou pós-graduação; 
6.1.4. Possuir: 

a) no mínimo 03 (três) anos de existência, comprovados por meio de documentação emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica – CNPJ; 



 
b) experiência prévia de, no mínimo, um ano na realização do objeto deste Edital ou de 

natureza semelhante, mediante a execução de atividades ou de projetos para a consecução 

de finalidades de interesse público, comprovados por meio de portfólios, planos de trabalho, 

relatórios de atividades, dentre outros meios; 
c) Previsão expressa de que, em caso de dissolução da proponente, o respectivo patrimônio 

líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 

da Lei nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da proponente.  
6.1.5. Contenham em seu contrato social as atividades de interesse e assistência social, ou 

que atendam ao disposto no art. 3º e incisos da Lei 9.790, de 23 de março de 1999; 
6.1.6. Tenham em seu quadro societário, de empregados ou colaboradores, profissional 

arquiteto e urbanista, com registro regular no CAU, para coordenação do projeto e registro de 

responsabilidade técnica; 
6.1.7. A regularidade junto ao CAU será verificada mediante apresentação da Certidão de 

Registro e Quitação - CRQ emitida através do SICCAU pelo profissional nomeado como 

responsável técnico pelo plano de trabalho e que não esteja cumprindo sanção de suspensão 

por falta ética; 
6.1.8. Não possuam débitos com as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; 
6.1.9.  Não estejam impedidas de celebrar parcerias com a Administração Pública Federal (art. 

39 da Lei nº 13.019/2014); 
6.1.10.  Preencha todas as exigências impostas pela Deliberação Plenária CAU/GO Nº 49, de 

31 de março de 2017 (Anexo VII). 

6.2. Não poderá participar do Chamamento Público a entidade sem fins lucrativos que, nos termos 

do art. 39 da Lei nº 13.019/2014: 

6.2.1. Não esteja regularmente constituída, ou se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar 

no território nacional; 
 

6.2.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
 

6.2.3. Tenha como dirigente membro do Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado 

o Termo de Fomento ou de Colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 

ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau; 
6.2.3.1 A vedação prevista neste item não se aplica à celebração de parcerias com 

entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas 

naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no Termo de Fomento, no Termo 

de Colaboração ou no Acordo de Cooperação simultaneamente como dirigente e 

administrador público. 
6.2.3.2 Não são considerados membros do Poder Público, os integrantes de Conselhos de 

Direitos e de Políticas Públicas. 
6.2.4 Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, 

exceto se: 
6.2.4.1 For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; 
6.2.4.2 For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 
6.2.4.3 A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo. 



 
6.2.5 Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 

6.2.5.1 Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração; 
6.2.5.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 
6.2.5.3 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, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
6.2.5.4 Declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar 

parceria ou contrato órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

proponente ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido 

o prazo de sanção aplicada. 
6.2.6. Tenha as contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 

de Contas de qualquer esfera da federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; 
6.2.7. Tenha entre seus dirigentes: 

6.2.7.1 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 08 (oito) anos; 
6.2.7.2 Pessoa julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
6.2.7.3 Responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos na 

nova redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, nos incisos I, II, e III do 

art. 12; 
6.2.7.4 Empregado ou dirigente do CAU/BR ou dos CAU/UF, bem como seus cônjuges, 

companheiros ou parentes até segundo grau. Entende-se por dirigentes do CAU/BR e dos 

CAU/UF, os conselheiros titulares e suplentes. 

6.3.  A participação neste processo implica a aceitação plena e irrevogável das normas deste 

Edital. 
 

7. DA INSCRIÇÃO 

7.1. Os proponentes deverão enviar suas propostas por meio de preenchimento de formulário 

eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/ no período 

das 00h00 do dia 02 de março até as 23h59 do dia 31 de março de 2023, inserindo como 

anexo a documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e o plano de 

trabalho. 
 

7.2. O preenchimento do formulário e a apresentação do plano de trabalho não garante a seleção 

das respectivas propostas, tampouco gera obrigação de desembolso financeiro por parte do 

CAU/GO. 
 

7.3. É de exclusiva responsabilidade do proponente manter os contatos atualizados. O CAU/GO 

não se responsabiliza por quaisquer problemas que porventura venham a ocorrer no recebimento 

ou no envio de e-mails, decorrentes de problemas técnicos dos equipamentos ou servidores que 

são utilizados pelo proponente. 

https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/


 
7.4 Não haverá limitação ao número de propostas de um mesmo proponente, desde que atendam 

ao objeto desta Chamada Pública e às exigências deste Edital, e normas pertinentes, devendo 

cada plano de trabalho ser apresentado separadamente. 

7.5. Os arquivos a serem anexados no formulário devem estar em extensão pdf  e no tamanho 

máximo de 100 MB, sendo que, arquivos corrompidos ou com defeitos que impossibilitem sua 

visualização terão as inscrições desclassificadas. 

7.6. Os anexos devem ser preenchidos, assinados eletronicamente e enviados em formato .pdf. 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 

8.1. A proponente deverá anexar ao formulário virtual de inscrição, arquivos digitais contendo os 

seguintes documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, que 

deverão ser anexados: 
 

Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal, que deverão ser anexados: 
 

I.  Documentação de comprovação da habilitação jurídica da proponente: 
 

a) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, 

devidamente registrados nos órgãos competentes, em conformidade com o artigo 33 da 

Lei nº 13.019/2014, contendo os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades 

de relevância pública e social; 

b) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica, se for o caso; 

c) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no 
sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a 
proponente existe há, no mínimo, 03 (três) anos com cadastro ativo; 

d) Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto do patrocínio ou de objeto de 
natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional. 

e) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou 
documento comprobatório de isenção de inscrição; 

f) Relação nominal atualizada dos dirigentes da proponente, conforme o estatuto, com 
endereço, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 
identidade e número registro no Cadastro de Pessoa Físicas – CPF; 

g) Documento comprobatório que indique as pessoas habilitadas a representar a pessoa 
jurídica, devidamente registrado no respectivo órgão competente, se for o caso, quando tal 
indicação não estiver expressa nos atos constitutivos. 

h) Declaração do representante legal da proponente com as informações abaixo, conforme 
ANEXO II: 

 
h.1. Que a proponente e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas 
no artigo 39, da Lei nº 13.019/2014; 
h.2. Que estão presentes na proponente todas as condições necessárias para a 
exequibilidade da parceria, nos termos do art. 26 do Decreto nº 8.726/2016; 
h.3. Que cumpre integralmente ao previsto no artigo 27, do Decreto 8.726/2016; e 
h.4. Que atende o artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, não empregando 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; 



 
h.5. Declaração, com indicação do profissional responsável, de que possui escrituração 
contábil de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade.  
 

II. Documentação de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista discriminada 

abaixo: 

 

a. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 
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; 
 

III. Documentação relativa à Idoneidade e Improbidade Administrativa mediante 

regularidade junto aos cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

( www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
c) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:); 

 

8.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).  

 

8.2.1. A capacidade técnica e operacional da proponente, independe da capacidade já 

instalada, admitida a contratação de profissionais, aquisições e realização de serviços de 

adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto do patrocínio. 

8.2.1.1 A aquisição de bens a que se refere o item anterior, considerado o objeto do 

presente Edital, não comtempla a aquisição de equipamentos ou outros bens de 

natureza permanente. 

8.3. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto neste edital, as certidões 

positivas com efeito de negativas. 
8.2.1. As proponentes ficarão dispensadas de reapresentar as certidões que estiverem 

vencidas no momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente. 
8.2.2. Caso as certidões não estejam disponíveis eletronicamente, a proponente será 

notificada para apresenta-las, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não celebração 

da do termo de fomento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/


 
8.3. Fica estabelecido a obrigatoriedade da proponente em comunicar ao CAU/GO, durante todo 

o processo de seleção e celebração do termo de fomento, as alterações em seus atos societários, 

em seu quadro de dirigentes e/ou em outras informações relevantes que possam comprometer a 

habilitação jurídica e fiscal da mesma ou ainda o objeto do patrocínio. 
 

8.4. O proponente deverá estar regular com a documentação de habilitação jurídica e fiscal no 

momento da assinatura do termo de fomento com o CAU/GO, até a efetiva prestação de contas 

do valor fornecido. 
 

8.5. Independentemente da obrigação assumida no item 8.4, o proponente obriga-se a enviar ao 

CAU/GO, os documentos relativos a sua regularidade fiscal, ainda que no vencimento, em 02 

(duas) etapas distintas: 
 

8.5.1. 1ª Etapa: na data de assinatura do Termo de Fomento e transferência do recurso; 
8.5.2. 2ª Etapa: Anexa a Prestação de Contas (conforme vigência de cada Termo de Fomento). 

 

8.6. Na hipótese de os documentos elencados no item 8.1 não contarem prazo de validade 

expresso, deverão os mesmos serem acompanhados de declaração ou regulamentação do órgão 

emissor que disponha sobre a validade dos mesmos. 
8.6.1. Na ausência da declaração ou regulamentação de que trata o item 8.6, o documento 

será considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão. 

9. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

9.1. O plano de trabalho deverá ser anexado ao formulário disponível no site www.caugo.gov.br 

( https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/) devendo observar as seguintes condições: 
 

9.1.1. Na proposição e na elaboração do plano de trabalho deverão ser observadas as 

disposições previstas neste Edital, na Deliberação Plenária CAU/GO Nº 49, de 31 de março 

de 2017, e na legislação em vigor; 
9.1.2. Serão considerados para fins deste edital como habitação de interesse social, 

edificações com área máxima de 70,00 m², conforme previsto na Resolução CAU/BR nº 91, 

de 09/10/2014, que define os critérios para emissão de Registro de Responsabilidade Técnica 

– RRT Mínimo; 
9.1.3. A proposta de Athis a ser apoiada deverá indicar o número de famílias a serem 

contempladas, não sendo necessária sua identificação; 
9.1.4. Para seleção das famílias a serem atendidas, a instituição deverá, obrigatoriamente, 

realizar o cadastramento das famílias, conforme exigências do art. 2º e seguintes da Lei nº 

11.888/2008, ou optar pelas famílias abrangidas pelos programas oficiais de cadastramento 

e seleção da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação de Goiânia – SEPLAM 

(Goiânia), da Agência de Habitação do Estado de Goiás – AGEHAB (Outros municípios) ou 

de qualquer outro programa oficial de cadastramento; 
9.1.5. Na seleção das famílias a serem beneficiadas, na forma do item 9.1.4, terão preferência 

com menor renda, idosos, portadores de necessidades especiais e mulheres chefes de 

família, assim compreendidas aquelas responsáveis pela renda familiar; 
9.1.6. Serão prioritárias as propostas de ATHIS em que a realização de parcerias garantam a 

potencialização dos resultados através da integração de ações sociais que visem à melhoria 

da qualidade de vida das famílias a serem atendidas. 

https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/


 
9.2. O plano de trabalho deverá garantir, no desenvolvimento de projetos, o atendimento à norma 

de acessibilidade (NBR 9050) e atenção à Norma de desempenho – NBR 15.575. 

9.3. Deverá constar no plano de trabalho, dentre outras especificações que o proponente julgar 

necessárias, obrigatoriamente, as seguintes informações: 
 

9.3.1. a descrição da realidade do objeto a ser patrocinado, devendo ser demonstrado o nexo 

com o plano de trabalho e com as metas a serem atingidas; 
 

9.3.2. a forma de execução das ações; 
 

9.3.3. a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 
 

9.3.4. a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a 

aferição do cumprimento das metas; 
 

9.3.5. a previsão de receitas e estimativa de despesas a serem realizadas na execução das 

ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos 

necessários à execução do objeto; 
 

9.3.6. os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e 
 

9.3.7. as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso, na forma do §1º 

do artigo 38 do Decreto nº 8.726/2016. 

9.4 O Plano de Trabalho deverá estar condizente com a proposta apresentada quando do 

chamamento público, sob pena de não aprovação do mesmo. 
 

9.4.1 Para fins de aprovação, o CAU/GO, a Comissão de Seleção poderá solicitar à proponente, 

as adequações necessárias em seu plano de trabalho de forma a ajustá-lo à proposta e ao 

presente Edital, a qual deverá ser realizada pela proponente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de recebimento da solicitação. 

9.5. A proponente será responsável pela execução das ações necessárias à realização da 

proposta, não cabendo ao CAU/GO atribuições operacionais como divulgação, mobilização de 

público, cessão de espaço e/ou infraestrutura para realização de eventos e viabilização de 

palestras. 

9.6. A aprovação do Plano de Trabalho pela Comissão de Seleção não gerará direito à celebração 

de termo de fomento 
 

9.7. Somente serão elegíveis planos de trabalho cuja execução se inicie a partir de 08 de 

maio de 2023 e conclusão não ultrapasse o dia 30 de novembro de 2023. 

9.8. Os planos de trabalho deverão ser executados nos termos deste Edital, sendo, ainda, vedado: 
 

9.8.1 Apresentações de propostas que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou 

indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício de poder de 

polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado, em especial do CAU/GO; 



 
9.8.2 Utilização de recursos para fins alheios ao objeto do termo de fomento; 
9.8.3 Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos do patrocínio, salvo 

nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
9.8.4 Remunerar com recursos do patrocínio as pessoas físicas que sejam cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de algum 

dos dirigentes da proponente; 
9.8.5 Remunerar com recursos do patrocínio as pessoas jurídicas que tenham como 

representante legal, acionista ou cotista, que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau de algum dos dirigentes da proponente; 
9.8.6 Participar com recursos desta modalidade de patrocínio de campanhas de interesse 

político-partidário ou eleitorais, por quaisquer meios ou formas. 

10. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E ETAPAS DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E PLANOS 

DE TRABALHO 
 

10.1. O processo de seleção abrangerá a avaliação da documentação (habilitação jurídica e 

regularidade fiscal/trabalhista), e dos planos de trabalho enviados. 

10.2. A Comissão de Seleção irá emitir relatório de análise dos planos de trabalho, manifestando-

se favorável ou contrariamente à celebração do Termo de Fomento, e pronunciando-se, de forma 

expressa, a respeito: 
 

10.2.1. do mérito da proposta, em conformidade com este Edital; 
10.2.2. da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua 

cooperação, do termo de fomento; 
10.2.3. da viabilidade de sua execução; 
10.2.4. da verificação do cronograma de desembolso; 
10.2.5. da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização 

da execução das ações de ATHIS, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados 

para avalição da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; 
 

10.3. Caso seja verificada pela Comissão de Seleção irregularidade formal nos documentos 

enviados ou quando as Certidões referidas no item 8.1 estiverem com prazo de vigência expirado 

e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a proponente será notificada para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a documentação, sob pena de não celebração do termo 

de fomento. 
10.3.1. A notificação da proponente poderá ser realizada por correspondência eletrônica ou 

outra forma, a critério do CAU/GO 
 

10.4. A avaliação dos planos de trabalho será realizada por Comissão de Seleção, especialmente 

nomeada para esse fim, através da Portaria nº º 09, de 15 de fevereiro de 2023 deste Conselho, 

nos termos do Decreto nº 8.726/2016. 

10.5. A avaliação dos planos de trabalho terá caráter eliminatório e classificatório. 
10.5.1 Será eliminada a proposta que esteja em desacordo com os termos do edital (art. 16, 

§2º do Decreto nº 8.726/2016) ou que não contenha os requisitos constantes da Deliberação 

Plenária CAU/GO nº 49/2017. 
 



 
10.6. Os formulários serão submetidos a avaliação da Comissão de Seleção e os planos de 

trabalho receberão nota global de 0 (zero) a 10 (dez), sendo desclassificados aqueles com nota 

inferior a 6 (seis). 

10.7. Os critérios de avaliação observados pela Comissão de Seleção serão: 
 

I - Assistência técnica direta às famílias e comunidades; 
II - Impacto positivo das ações propostas na comunidade atendida; 
III - Quantidade de pessoas atendidas; 
IV - No caso de projeto de arquitetura e urbanismo será avaliado o atendimento a acessibilidade 

dos espaços; 
V – Capacidade de articulação da instituição na formação de parcerias para a potencialização 

das ações propostas. 
 

10.8. No caso de empate na avaliação dos planos de trabalho o critério de desempate será a 

quantidade de pessoas atendidas pela proposta. 
 

10.9. A avaliação classificatória dos planos de trabalho será realizada de acordo com os seguintes 

critérios de julgamento: 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação 
Pontuação 
Máxima por 

Item 

 
1. Informações sobre ações 
de assistência técnica direta à 
famílias e comunidades a 
serem executadas, metas a 
serem atingidas. 

- Grau pleno de atendimento (2,0); 
- Grau satisfatório de atendimento (1,0); 
- Não atendimento/ atendimento insatisfatório 
(0,0) 
 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 
implica na eliminação da proposta, por força do 
art. 16, §2º, incisos II e III do Decreto nº 
8.726/2016. 
 

2,0 pontos 

 
2. Adequação da proposta 
aos objetivos do objeto 
proposto pelo CAU/GO 

- Grau pleno de adequação (2,0) 
- Grau satisfatório de adequação (1,0) 
- Não atendimento/ atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0,0). 
 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 
implica a eliminação da proposta, por força do 
caput do art. 27 da Lei nº 13.019/2014 c/c art. 9º, 
§2º, inciso I do Decreto nº 8.726/2016 

 
 

2,0 pontos 

 
3. Descrição da realidade, 
objeto do patrocínio e do 
nexo entre essa realidade e o 
plano de trabalho proposto 

 
- Grau pleno de descrição (2,0) 
- Grau satisfatório da descrição (1,0) 
- Não atendimento/ atendimento insatisfatório 
(0,0) 
  
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 
implica eliminação da proposta, por força do art. 
16, §2º, inciso I do Decreto nº 8.726/2016. 

2,0 pontos 



 

 
4. Clareza e coerência na 
apresentação do plano de 
trabalho 

 
- Grau pleno da descrição (2,0) 
- Grau satisfatório da descrição (1,0) 
- Não atendimento/atendimento insatisfatório 
(0,0). 

2,0 pontos 

 
5. Relevância do plano de 
trabalho para o 
desenvolvimento da 
arquitetura e urbanismo. 

 
- Grau pleno da descrição (2,0) 
- Grau satisfatório da descrição (1,0) 
- Não atendimento/ atendimento insatisfatório 
(0,0) 

2,0 pontos 

Pontuação Máxima Global 10,0 pontos 

 

10.10. A falta de veracidade de informações contidas no plano de trabalho deverá acarretar a 

eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a 

proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 

cometimento de eventual crime. 
 

10.11. Nesta etapa serão desclassificados os planos de trabalho: 
 

a) Cujas pontuações globais sejam inferiores a 6,0 (seis) pontos. 
b) Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento 1, 2 ou 3; ou ainda que não contenham, 

no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto do patrocínio e o nexo 

com o plano proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os 

indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e 

para o cumprimento das metas (art. 16, §2º, incisos I a III do Decreto nº 8.726/2016). 
 

10.12. Os planos de trabalho não eliminados serão desclassificadas, em ordem decrescente, de 

acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela constante no item 10.9, assim 

considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de 

Seleção, em relação a cada um dos critérios julgamento. 
 

10.13. No caso de empate entre dois ou mais planos de trabalho, o desempate será feito com 

base na maior pontuação obtida no critério de julgamento “1”. Persistindo a situação de igualdade, 

o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 

julgamento “2” e “3”. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada a vencedora 

a proponente com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por 

sorteio. 
 

10.14. A seleção da proposta garante a formalização do Termo de Fomento, não gera a 

obrigação de desembolso financeiro por parte do CAU/GO, por valores que possam ser 

atribuídos com custo de apresentação do plano de trabalho. 
 

10.15. O CAU/GO publicará no endereço: https://transparencia.caugo.gov.br/, conforme 

Cronograma, o resultado final das propostas selecionadas neste certame para a assinatura do 

Termo de Fomento. 
 

10.16. A alteração de quaisquer dos parâmetros da versão apresentada do plano de trabalho pelo 

proponente pode implicar a sua desqualificação a qualquer tempo, a critério do CAU/GO. 
 

https://transparencia.caugo.gov.br/


 
10.17. O proponente deverá manter a habilitação jurídica regular, bem como, regularidade fiscal 

e trabalhista para assinatura do Termo de Fomento, para os repasses dos valores contemplados 

e na prestação de contas. 

11. DOS RECURSO, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

11.1. 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 da data-

limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, para o e-mail: 

licitacao@caugo.gov.br. 

11.2. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado da habilitação deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da decisão, 

em petição dirigida à CPL, sob pena de preclusão (artigo 59 da Lei n.º 9.784/1999). 
11.2.1. 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. 
 

11.2.2. A CPL deverá analisar pedido de recurso e proferir sua decisão final no prazo de 3 (três) 

dias corridos podendo reconsiderar o recurso ou encaminhá-lo para o Presidente do CAU/GO 

para decisão final. 
 

11.2.3. Não caberá novo recurso da decisão final que trata o item antecedente. 
 

11.2.4. Na contagem de prazos, exclui-se de início e inclui-se do vencimento. Os prazos se 

iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do CAU/GO 
 

11.3. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o 

CAU/GO homologará e divulgará, no seu sítio eletrônico oficial, as decisões recursais proferidas 

e o resultado definitivo do processo de seleção. 

11.4. Não caberá novo recurso contra a decisão final 
 

11.5. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

edital. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnações prestados serão juntados 

nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta no site do 

CAU/GO de qualquer interessado. 
 

11.6. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até 05 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de abertura dos formulários, de forma 

eletrônica, enviado para o e-mail: licitacao@caugo.gov.br. A resposta às impugnações caberá ao 

Presidente do CAU/GO. 
 

11.7. Eventual modificação no edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação da 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. 
 

mailto:licitacao@caugo.gov.br
mailto:licitacao@caugo.gov.br


 
11.8. Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no Portal da 

Transparência do CAU/GO (www.caugo.gov.br), no menu Transparência, submenu - Chamadas 

Públicas: https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/ . 
. 
 

12. DA FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO 

12.1. A formalização e assinatura do Termo de Fomento dependerão do resultado publicado pela 

Comissão e seleção conforme cronograma no item 5 deste Edital. 
 

12.2. As proponentes cujos planos de trabalho forem considerados aptos a receber os recursos 

financeiros do CAU/GO, por meio da formalização do respectivo Termo de Fomento, serão 

notificadas para a assinatura do referido instrumento para, no prazo de 10 (dez) dias contados de 

sua notificação, proceder com a devida assinatura. 
 

12.2.1. No mesmo prazo, as proponentes deverão apresentar os documentos relativos à sua 

habilitação que se encontrarem vencidos. 
 

12.3. Formalizados os Termos de Fomento, o CAU/GO providenciará a publicação de seus 

extratos no Diário Oficial da União, respeitado o prazo legal, momento em que os mesmos 

produzirão efeitos jurídicos. 
 

12.4. As proponentes Civil que firmarem Termo de Fomento com o CAU/GO deverão divulgar em 

seus sítios eletrônicos oficiais e em locais visíveis de suas redes sociais e dos estabelecimentos 

em que exerçam ações, a celebração do respectivo Termo. 
 

12.4.1. A divulgação deverá ser realizada desde a assinatura do termo de fomento até 180 

(cento e oitenta) dias após a apresentação da prestação de contas final. 
 

12.4.2. As proponentes deverão divulgar, no mínimo: 
 

12.4.2.1. A data da assinatura e identificação do termo de fomento e do órgão da 

administração pública responsável; 
12.4.2.2. O nome da proponente e seu número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; 
 

12.4.2.3. A descrição do objeto do patrocínio; 
 

12.4.2.4. O valor total do patrocínio; 
 

12.4.2.5. A situação da prestação de contas, que deverá informar a data prevista para a sua 

apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado 

conclusivo. 
 

13. DO REPASSE DO RECURSO 

13.1. O recurso liberado pelo CAU/GO em razão da assinatura do Termo de Fomento, deverá ser 

mantido e gerido em CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA para o objeto apresentado no plano de 

https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/


 
trabalho aprovado, a qual é isenta de tarifa bancária, em instituição financeira pública e somente 

poderão ser utilizados para pagamentos das despesas previstas no plano de trabalho. 
 

13.2. A proponente deverá informar, por meio de envio de email para 

gerenciafinanceira@caugo.gov.br, os dados bancários da conta específica para a transferência 

do recurso (Banco, nº do banco, nº da agência, nº da conta corrente, nome ou CNPJ 

correspondente), em até 02 (dois) dias úteis antes da assinatura do Termo de Fomento. 
 

13.3. Em nenhuma hipótese, os recursos poderão ser transferidos para a movimentação em 

outras contas correntes de titularidade da proponente, ainda que seja para efetuar pagamentos e 

fornecedores e prestadores de serviços relativos ao plano de trabalho aprovado. 
 

13.4. O repasse do recurso se dará em parcela única, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a 

partir a apresentação dos dados bancários, os quais devem ser encaminhados para o e-mail: 

gerenciafinanceira@caugo.gov.br . 
 

13.4.1. É condição para o repasse do valor que a proponente: 
 

a) Que a conta corrente indicada pela entidade seja específica.  
b) Demonstre situação de regularidade fiscal de documentos solicitados, caso tenham 
expirado a data de validade, conforme item 8 deste Edital 
 

13.4.2. Não será repassado o recurso solicitado, caso a documentação jurídica e fiscal da 

proponente esteja com datas de vencimento expiradas. 

13.5. Enquanto não utilizado em sua finalidade, o valor referente ao recurso transferido deverá 

ser aplicado em conta poupança ou aplicação financeira de curto prazo, cujos rendimentos 

deverão ser utilizados, integralmente, para a execução da ATHIS, estando estes rendimentos 

sujeitos a prestação de contas, conforme disciplina o artigo 33, §2º do Decreto nº 8.726, de 2016. 
 

13.6. O atraso injustificado no cumprimento no Plano de Trabalho configura inadimplemento de 

obrigação estabelecido no Termo de Fomento, que se dará, entre outros, por meio de avaliação 

pela gerência financeira do CAU/GO. 

 

13.7 As despesas patrocinadas pelo CAU/GO devem ocorrer somente após os respectivos 

repasses 
 

14. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

14.1. Após a execução do Plano de Trabalho, a Patrocinada prestará contas da boa e regular 

aplicação do recurso recebido até o dia 29 de dezembro de 2023, conforme estabelecido no termo 

de fomento, prorrogável por até quinze dias, mediante solicitação prévia devidamente justificada 

e autorizada pelo Presidente do CAU/GO, observando-se as regras previstas na Lei nº 13.019 de 

2014, no Decreto nº 8.726 de 2016, no Edital e na Resolução n° 94/2014 do CAU/BR, além das 

cláusulas constantes nesse Termo de Fomento e no Plano de Trabalho. 

14.2. As despesas relacionadas à execução dos planos de trabalho serão executadas nos termos 

do presente Edital, em que serão admitidas somente, as despesas previstas no Manual de 
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Prestação de Contas (Anexo IV) e serão vedadas as despesas disciplinadas no artigo 45 da Lei 

nº 13.019/2014. 
 

14.3. A prestação de contas deverá conter elementos que permitam avaliar o andamento ou 

concluir que o seu objeto foi executado conforme Termo de Fomento, com a descrição 

pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas, contendo 

documentos que comprovem a efetividade das despesas e gastos efetuados, conforme descrito 

no Manual de Prestação de Contas (Anexo IV). 
 

14.4. A proponente deverá apresentar a Prestação de Contas, enviada para o email 

gerenciafinanceira@caugo.gov.br,  através dos seguintes documentos: 
 

a) Cópia do Plano de Trabalho; 

b) Cópia do Termo de Fomento; 

c) Ofício de encaminhamento da prestação de contas; 

d) Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente; 

e) Previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias. 

f)  Relatório de Execução do termo de fomento, elaborado pela Patrocinada, 

assinada pelo representante legal, na hipótese contendo: 
 

I - Demonstração do alcance das metas de que trata a prestação de contas; 
 
II - Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 
III - Documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, 

vídeos, entre outros; 

IV – os elementos necessários para avaliação que demonstrem os impactos econômicos ou 

sociais das ações desenvolvidas; do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indi-

cado por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e 

declaração do conselho de política pública setorial, entre outros; de sustentabilidade das 

ações após a conclusão do objeto; 

 

VII – Documentos de comprovação da realização do objeto, tais como: notas fiscais, faturas, 

fotos, vídeos se for o caso; 

 

VIII - Relatório de Execução Financeira do termo de fomento, elaborado pela Patrocinada, 

assinada pelo representante legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 

realizadas e a sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 

metas e resultados estabelecidos no Plano de Trabalho; 

 
IX – Relação de pagamentos efetuados; 
 
X – Execução da receita e da despesa; 
 
XI – Conciliação bancária 
 
XII – Cópia do extrato da conta bancária específica do período correspondente; 
 
XIII – Comprovação da aplicação financeira dos recursos; 
 

mailto:gerenciafinanceira@caugo.gov.br


 
XIV – Termo de compromisso assinado pelo responsável, no qual conste a afirmação de que 

os documentos relacionados ao termo de fomento serão guardados pelo prazo de 10 (dez) 

anos, contando do dia útil subsequente à manifestação conclusiva da prestação de contas. 

(Anexo VI). 

 

XV – Demais documentos que comprovem a boa e regular aplicação dos recursos, de acordo 

com a legislação vigente, tais como: 

 

i. Comprovantes das transferências que deverão ser procedidas em favor do credor da des-

pesa paga; 

ii. Cópias dos cheques emitidos nominalmente em favor do credor da despesa paga, quando 

for o caso; 

iii. Guia de recolhimento do saldo dos recursos não aplicados; 

iv. Guia de recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS), em decorrência de retenção obri-

gatória, quando for o caso; 

v. Outros documentos, conforme a necessidade e o objeto de cada patrocínio concedido; 

 

14.5. O comprovante de despesa, deverá: 

 

a) Estar preenchido com clareza e sem rasuras, capazes de comprometer sua credibilidade; 

b) Se referente a gastos com publicidade escrita, estar acompanhado de cópia do material 

divulgado, se radiofônica ou televisiva, de gravação de peça veiculada; 

c) No caso de aluguel, ser acompanhado de cópia do contrato de locação, em nome da Pa-

trocinada, na prestação de contas de recursos repassados; 

d) Demonstrar a retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS), em nota fiscal de prestação de 

serviços, de profissional autônomo, quando for o caso; 

e) No caso de pagamento de pessoal, deverá ser apresentada, na prestação de contas, uma 

cópia do registro funcional de cada funcionário remunerado com recursos do patrocínio; 

f) Apresentar demonstrativo detalhado as horas técnicas efetivamente realizadas nos servi-

ços de assistência, de capacitação e promoção de seminários e congêneres; 

g) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 

(RRT); e 

h) Em caso de contratação de serviços técnicos regulamentados por Conselho de Fiscaliza-

ção Profissional, deverá ser apresentado o comprovante de habilitação no respectivo conselho; 

 

14.6. No caso de pagamento por transferência bancária à companhia aérea para a compra de 

passagens aéreas de palestrantes com participação prevista na proposta, e consequentemente, 

no Plano de Trabalho aprovado, deverá ser apresentado o comprovante da transferência bancá-

ria, o e-ticket que contém os valores das passagens, os cartões de embarque/ desembarque em 

nome dos palestrantes e registro de sua participação no evento, objeto do Termo de Fomento. 

 

14.7. As notas fiscais, recibos e/ou RPA conterão: 

 

I – O nome, endereço e o CNPJ da Patrocinada; 

II – A data de realização da despesa e a discriminação precisa de seu objeto, com identificação 

de dados, como o tipo de material, quantidade, marca e modelo; 

III – Os valores unitários e total das mercadorias adquiridas/ serviços prestados. 

 



 
14.8.  A comprovação de despesa com os serviços prestados por pessoa jurídica ou compras será 

feita mediante apresentação de nota fiscal correspondente, em primeira via, não sendo aceito 

recibo, salvo quando dispensadas por Lei de sua emissão, com indicação expressa do 

enquadramento de um dos itens no Plano de Trabalho. 

14.9. As prestações de contas serão avaliadas: 

  

I – Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidas no Plano de Trabalho; e 

II – Regulares, com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de na-

tureza formal que não resulte em danos ao erário; 

III – Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

 

a) Omissão no dever de prestar contas; 

b) Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho; 

c) Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

d) Desfalque ou desvio de dinheiro ou valores públicos. 

 

14.10. A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao Presidente do CAU/GO, na medida 

em que é a autoridade responsável por celebrar o termo de fomento, ou ao agente a ele direta-

mente subordinado, vedada a subdelegação. 

 

14.11. A Patrocinada será notificada da decisão acerca das contas e poderá: 

 

I – Apresentar recurso à autoridade que a proferiu, no prazo de 10 (dez) dias, a qual se não 

reconsiderar a decisão no prazo de 10 (dez) dias, encaminhará o recurso ao Plenário do 

CAU/GO para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou 

 

II – Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

14.12. Exaurida a fase recursal, o CAU/GO deverá: 

 

I – No caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar na plataforma ele-

trônica as causas das ressalvas; e 

 

II – No caso de rejeição de prestação de contas, notificar a Patrocinada para que, prazo de 10 

(dez) dias devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do 

objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada. 

 

14.13. Constituirá irregularidade grave, lesiva ao erário, sujeitando à Patrocinada ou o seu res-

ponsável à tomada de contas especial: 

 

a)  Deixar de prestar contas ao CAU/GO no prazo estabelecido; 

b) Não restituir ao CAU/GO os recursos financeiros não aplicados ou aplicados irregularmente 

na execução do patrocínio ou na execução do objeto; 

c) Destinar recursos provenientes do apoio institucional para: 

 



 
i.Gastos cuja competência de realização seja anterior ou posterior à data da vigência do 

apoio institucional; e 

ii. Finalidade alheia ao objeto descrito do termo de fomento. 

 

14.14. O CAU/GO apreciará a prestação de contas no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados 

da data do seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável 

justificadamente por igual período. 

 

14.14.1. A definição do prazo para apreciação da prestação de contas será estabelecida, fun-

damentalmente, de acordo com a complexidade do objeto. 

 

14.14.2. O prazo para apreciar a prestação de contas final poderá ser prorrogada, no máximo, 

por igual período, desde que devidamente justificado e não ultrapasse o prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias. 

 

14.14.3. O transcurso do prazo definido nos termos do caput, sem que as contas tenham sido 

apreciadas: 

 

a) Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem 

medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados 

aos cofres públicos; 

 

b) Nos casos em que não for constatado dolo da Patrocinada ou de seus prepostos, não inci-

dirão juros de mora sobre os débitos apurados entre o final do prazo e a data em que foi emitida 

manifestação conclusiva pelo CAU/GO, sem prejuízo da atualização monetária, que observará 

a variação anula do Índica Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

14.15. Vencido o prazo legal e não tendo sido prestadas as contas devidas, o CAU/GO notificará 

a proponente em até 05 (cinco) dias úteis, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cumpra a 

obrigação ou recolha ao erário os recursos que lhe foram repassados, corrigidos monetariamente 

e acrescidos dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro. 

 

14.15.1. O prazo para a manifestação da proponente é prorrogável por igual período, desde 

que requerida por intermédio de formal e fundamentado. 

 

14.15.2. Caso não sejam prestadas as contas ou se não aprovadas, o Gestor da parceria co-

municará o Presidente do CAU/GO para as medidas cabíveis. 

 

14.15.3. Terá efeitos de não apresentada a prestação de contas: 

 

a) Com a documentação incompleta; 

  b) Com documentos inidôneos para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos trans-

feridos; 

c) Quando não executada a contrapartida, quando esta for devida; e 

d) De que se constate fraude na execução do apoio institucional. 

 



 
14.16. A proponente deverá apresentar justificativa quando não conseguir alcançar as metas es-

tabelecidas em seu Plano de Trabalho, enviada por e-mail para gerenciafinanceira@caugo.gov.br 

. 

 
14.17. O saldo remanescente deverá ser devolvido ao CAU/GO, por ocasião da conclusão, 

denúncia, rescisão ou extinção do termo de fomento, inclusive no que se refere aos saldos 

financeiros provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial 

do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão. 
 

14.18. Quando a proponente não comprovar o alcance das metas ou quando houver evidência de 

existência de ato irregular, o CAU/GO exigirá a apresentação de Relatório Final de Execução 

Financeira (Apenso 2 do presente Manual), no prazo de até 10 (dez) dias, contados de sua 

notificação, conforme estabelecido no termo de fomento, prorrogável por igual período, mediante 

justificativa e solicitação prévia da proponente, o qual deverá conter: 
 

I - Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possi-
bilitem a comprovação da observância do plano de trabalho; 

 
II - Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando 
houver; 

 
III - Extrato da conta bancária específica; 
 
IV - Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso; 
 
V - Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com 

data do documento, valor, dados da proponente e do fornecedor e indicação do produto ou 

serviço, seguindo a orientação de documentos válidos conforme Manual de Prestação de Con-

tas disponibilizado pelo CAU/GO em www.caugo.gov.br. 

 

14.19. Após análise da Prestação de Contas poderá haver necessidade de devolução de valores 

caso haja apuração de irregularidades no cumprimento das metas ou, irregularidades com relação 

aos comprovantes de despesas. 

14.20. A prestação de contas e todos os atos dela decorrentes deverão ser divulgados no sítio 

eletrônico do CAU/GO, permitida a visualização por qualquer interessado, nos termos do art. 65, 

da Lei 13.019, de 2014; 
 

14.21. Deverão ser observadas para a prestação de contas, as determinações constantes dos 

artigos. 63 a 72 da Lei nº 3.019, de 2014, dos artigos 59 a 77 do Decreto nº 8.726, de 2016 e do 

Manual de Prestação de Contas (Anexo  IV) do presente Edital. 
 

14.22. No caso de as contas serem aprovadas com ressalvas ou rejeitadas, poderá ser instaurado 

o competente processo de Tomada de Contas Especial, a fim de se apurar as reponsabilidades e 

eventuais danos ao Erário do CAU/GO. 

14.23. As compras e contratações de bens e serviços realizados pela Patrocinada com o recurso 

transferido pelo CAU/GO adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado. 
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14.24. A Patrocinada deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da 

despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação. 
 

14.24.1. Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no Plano de 

Trabalho, a proponente 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 

art. 56 do Decreto nº 8.726, de 2016, quando for o caso. 
 

14.25. A proponente deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços, na forma 

prevista no Manual de Prestação de Contas publicado pelo CAU/GO, notas, comprovantes fiscais 

ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da proponente e do CNPJ ou 

CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas, devendo 

manter a guarda destes documentos originais pelo prazo de 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. 
 

14.26.  O pagamento de remuneração da equipe contratada pela proponente com recursos do 

patrocínio não gera vínculo trabalhista com o CAU/GO. 
 

14.27. O proponente deverá providenciar elementos indicativos da mensuração da 

compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras 

parcerias da mesma natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações 

profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis 

ao público, os quais deverão ser apresentados quando da Prestação de Contas. 

14.28. As proponentes poderão aportar recursos financeiros ao plano de trabalho, por meio de 

contrapartidas institucionais, as quais deverão ser especificadas e devidamente comprovadas 

quando da prestação de contas. 
 

14.29. É vedado ao proponente: 
 

a) Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste 

instrumento. 

b) Contratar para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança no CAU/GO, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

c) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados ao termo 

de fomento, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias. 
 

15. DAS SANÇÕES 
 

15.1. Quando a execução do termo de fomento estiver em desacordo com o que foi apresentado 

no Plano de Trabalho aprovado e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da Lei nº 11.888, 

de 2008, e da legislação específica, o CAU/GO, garantida a defesa prévia no prazo de 10 (dez) 

dias, contado da abertura de vista do processo administrativo, poderá aplicar à proponente as 

seguintes sanções: 



 
 

15.1.1. Advertência, de caráter preventivo a qual será aplicada quando verificadas 

impropriedades praticadas pela proponente, no âmbito do termo de fomento, que não 

justifiquem a aplicação de penalidade mais grave; 
 

15.1.2. Suspensão temporário a qual será aplicada nos casos em que forem verificadas 

irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas do patrocínio e não se 

justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da 

infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes e os danos que dela provieram para o CAU/GO. A sanção de suspensão temporária 

impede a proponente de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos 

com órgãos e entidades da administração pública federal por prazo não superior a dois anos; 

e 
 

15.1.3. Declaração de inidoneidade que impedirá a proponente de participar de chamamento 

público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando 

a proponente ressarcir o CAU/GO pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois 

anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade. 
 

15.2. Da verificação do fato que poderá acarretar a aplicação das sanções prevista no item 23.1 

pelo CAU/GO, caberá defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de 

abertura de vista dos autos processuais. 
 

15.3. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas no item 23.1 caberá recurso 

administrativo ao Plenário do CAU/GO, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da 

decisão. 
 

15.4. As sanções previstas no presente item poderão ser aplicadas cumulativamente as 

penalidades previstas nos artigos 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014 e artigos 62 a 70 do Decreto 

nº 8.726, de 2016. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

16.1. O ato de envio da proposta pressupõe plena concordância de todos os termos deste Edi-

tal. 
 

16.2. O Edital da presente Chamada Pública terá eficácia a partir da data de publicação no sítio 

eletrônico do CAU/GO, podendo a qualquer tempo ser revogado por interesse público ou anulado, 

no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclama-

ção de qualquer natureza. 
 

16.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições a serem firmadas no termo de 

fomento, em face da superveniência das normas federais, estaduais ou municipais, bem como 

em razão da conveniência e oportunidade da Administração, devidamente justificados. 
 

16.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo administrativo de Chamada Pública. 



 
 

16.5. Fica estabelecido o endereço eletrônico do CAU/GO: 

https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/  , para a divulgação de quaisquer informações públicas 

sobre o presente certame, sem prejuízo da utilização de outros veículos de comunicação, oficiais 

ou não, de que o CAU/GO venha a dispor. 
 

16.5.1. Fica também estabelecido o endereço eletrônico  licitacao@caugo.gov.br para 

esclarecimentos de dúvidas com relação ao Edital e o endereço 

gerenciafinanceira@caogo.gov.br com relação a prestação de contas. 
 

16.6. A homologação deste chamamento público não gerará direito a proponente à celebração do 

termo de fomento. 
 

16.7. O CAU/GO reserva-se do direito de divulgar o apoio institucional e de utilizar, quando julgar 

oportuno, imagens e produtos 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 pela proposta e os demais envolvidos contemplarão a 

cessão de direito de utilização de imagens, ilustração, voz e produtos para as ações de comuni-

cação do CAU/GO. 
 

16.8. Em casos de omissão ou contradição deste Edital com o disposto na Lei 13.019, de 2014 e 

suas alterações e no Decreto nº 8.726, de 2016, aplicar-se-ão as normas destes diplomas legais 

e ainda, de forma subsidiária as disposições da Lei 9.784, de 1999. 
 

16.9. As proponentes deverão manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da 

ATHIS pelo prazo de 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. 
 

16.10. A proponente não poderá comercializar, em hipótese alguma, os produtos finais decorren-

tes de patrocínios firmados com o CAU/GO, nos termos do Edital. 

16.11. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Edital de Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das 

proponentes concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte 

do CAU/GO. 

16.12. São obrigações do CAU/GO: 
 

16.12.1. Acompanhar e finalizar a execução do Termo de Fomento; 
 

16.12.2. Informar ao Presidente a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas do patrocínio e de indícios de irregularidades na gestão 

dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 

problemas detectados; 
 

16.12.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação; 
 

16.13. Para fins deste Edital, entende-se por: 

https://transparencia.caugo.gov.br/259-2/
mailto:licitacao@caugo.gov.br
mailto:gerenciafinanceira@caogo.gov.br


 
 

16.13.1 Chamamento público: procedimento destinado a sociedade civil para firmar parceria 

por meio de Termo de Fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos; 
 

16.13.2 Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, de direito privado: 
 

a) Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 

forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 
 

b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 

integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 

alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; 

as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação 

de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de 

atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; 
 

c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 

público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 
 

16.13.3 Administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas 

autarquias, fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de 

serviço público, e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no §9º do art. 37 da Constituição 

Federa; 
 

16.13.4 Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação 

jurídica estabelecida formalmente entre o CAU/GO e organizações da sociedade civil, em 

regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em Termos de Fomento; 
 

16.13.5 Atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo ou permanente, 

das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados 

pelo CAU/GO e pela sociedade civil; 
 

16.13.6 Projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto 

destinado à satisfação de interesses compartilhados pelo CAU/GO e pela sociedade civil; 
 

16.13.7 Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias 

estabelecidas pelo CAU/GO com a sociedade civil para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros; 
 

16.13.8 Dirigente: pessoa que detenha poderes de administração, gestão ou controle de 

empresa sem fins lucrativos, habilitada a assinar Termo de Fomento ou Termo de Colaboração 



 
com o CAU/GO, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, ainda que 

delegue essa competência a terceiros; 
 

16.13.9 Gestor: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de 

Termo de Fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes 

de controle e fiscalização; 
 

16.13.10 Comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos 

públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a 

participação de, pelo menos um empregado efetivo do quadro permanente de pessoal do 

CAU/GO; 
 

16.13.11 Proponente: entidade privada sem fins lucrativos, com o qual se pactua a execução 

de programa, projeto ou evento, mediante celebração de Termo de Fomento; 
 

16.13.12 Prestação de contas: procedimento em que se analisa e se avalia a execução do 

objeto do patrocínio, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do termo de fomento e o 

alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases: 
 

a) apresentação das contas, de responsabilidade da proponente; e 
b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade do CAU/GO, sem 

prejuízo da atuação dos órgãos de controle. 
 

17. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
17.1. Integram este edital os documentos abaixo: 
 

17.1.1. Anexo I – Modelo do plano de trabalho 

17.1.2. Anexo II – Declaração de não impedimento 

17.1.3. Anexo III – Modelo Prestação de Contas 

17.1.4. Anexo IV- Manual Prestação de Contas 

• Apenso 1 – Relatório Final Execução do Objeto; 

• Apenso 2 – Relatório Final Execução Financeira; e 

17.1.5. Anexo V- Minuta Termo de Fomento. 

17.1.6. Anexo VI- Termo de Compromisso 

17.1.7. Anexo VII- Deliberação Plenária nº 49 CAU/GO. 

 

 

Goiânia-Goiás, 23 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

Fernando Camargo Chapadeiro 
Presidente do CAU/GO 
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https://transparencia.causp.gov.br/wp-content/uploads/14.-ANEXO-XII-Apenso-2-Relatório-Final-Execução-Financeira.docx

