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ATHIS – Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social 

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ARQUITETOS E URBANISTAS 

CAU/RN 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

CAU/RN, sediado no endereço constante no rodapé desta página, por intermédio da Comissão de 

Planejamento Urbano e Ambiental-CPUA, torna público para ciência dos interessados, que estão 

abertas a partir do dia 30/09/2020 as inscrições para o Processo Seletivo de escolha de projeto 

a ser apoiado na modalidade de concessão de Apoio à Assistência Técnica para Habitacional 

de Interesse Social (ATHIS), atendendo os requisitos do Processo Administrativo nº. 083/2020 e 

apensos, em cumprimento ao que preceitua a Lei n° 8.666/93, bem como, a Lei n° 11.888/2008, em 

especial ao que dispõe o seu o § 1º, art 3º,1 a Lei n° 12.378/2010, a Resolução CAU/BR n° 94, de 

7 de novembro de 2014 e demais legislações aplicáveis em conformidade com as condições 

explicitadas a seguir: 

O presente certame realizará chamamento de arquitetos e urbanistas para desenvolver as 

atividades técnicas de projeto arquitetônico e desenvolvimento de caderno com especificações 

técnicas voltadas à assistência técnica de interesse social, em caráter temporário, com foco em 

ações emergenciais no combate à pandemia provocada pela COVID-19 no Município do Natal/RN, 

mais especificamente no Conjunto dos Garis, localizado vizinho ao Conjunto Habitacional Alto da 

Torre, na Redinha, Zona Norte da Capital, que foi objeto do ATHIS-2019.  

Os interessados deverão enviar a documentação exigida neste Edital para o endereço de e-

mail athiscaurn@gmail.com e efetuar sua inscrição a partir das 00h01min do dia 30/09/2020 até 

as 23h59min do dia 15/10/2020 (horário de Brasília).  

Os trabalhos de seleção serão conduzidos pela Comissão de Planejamento Urbano e 

Ambiental do CAU/RN (CPUA-CAU/RN) e auxiliados pela equipe técnica designada para tal fim, 

mediante acompanhamento e monitoramento das atividades realizadas durante o período de 

vigência do Contrato de Fomento que vier a ser firmado. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Edital de Chamamento selecionar a melhor proposta para 

elaboração de ações em atividades de projeto de arquitetura para benfeitorias no prédio da 

Associação de Moradores do Conjunto dos Garis, Zona Norte do município de Natal/RN, que 

 
1 Art. 3º A garantia do direito previsto no art. 2º desta Lei deve ser efetivada mediante o apoio financeiro da União aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica 

nas áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia.  

§ 1º A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a cooperativas, associações de moradores ou 

outros grupos organizados que as representem. 
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foi objeto do ATHIS-2019, bem como, caderno técnico de sugestões de melhorias da 

habitabilidade e salubridade dos ambientes das residências, com foco no enfrentamento à 

pandemia provocada pela Covid-19, buscando aumentar a qualidade de vida da população 

residente na localidade em questão.  

1.2. Os valores a serem pagos pelo projeto de arquitetura para melhorias do imóvel da Associação 

de Moradores e elaboração do Caderno Técnico de Sugestões de intervenções foram calculados 

conforme Tabela de Honorários do CAU/BR, IAB Nacional e FNA.  

1.2.1. O valor de remuneração estimado para os produtos especificados neste edital 

será limitado em até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). 

1.3. Cada proponente somente poderá enviar uma única proposta, respeitando as limitações 

acima expostas. 

1.4. Os anexos que complementam este Edital de Chamamento poderão ser encontrados no site 

oficial do CAU/RN (www.caurn.gov.br). 

 

2. DO OBJETIVO 

2.1. O presente edital visa a seleção da melhor proposta para elaboração de ações em atividades 

de projeto de arquitetura para benfeitoria no imóvel da Associação de Moradores do Conjunto dos 

Garis, Zona Norte do município de Natal/RN, objeto do ATHIS-2019, bem como um caderno técnico 

de sugestões de melhorias da habitabilidade e salubridade dos ambientes das residências, com 

foco no enfrentamento à pandemia provocada pela Covid-19, buscando aumentar a qualidade de 

vida da população residente na localidade em questão, oportunidade que daremos implementação 

ao projeto estratégico de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social do CAU/RN e que 

dá dinamismo à Lei Federal nº 11.888/2008. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 

3.1. O presente EDITAL foi elaborado a partir das seguintes justificativas: 

Para a execução do ATHIS-2020 seria previsto pelo CAU/RN a continuidade de ações com 

foco na regularização fundiária de imóveis, conforme ocorreu no ATHIS-2019. Contudo, o cenário 

mudou diante da pandemia da COVID-19, causada pelo novo corona vírus, fazendo surgir um alerta 

para todos os países diante da elevada capacidade de disseminação que o vírus possui, que em 

poucos meses se mostrou uma ameaça global, redesenhando por completo o planejamento e as 

ações do CAU/RN para o ano de 2020. 

Neste triste cenário, ainda sem vacinas ou tratamentos eficazes, o combate mais 

aconselhável por especialistas da área da saúde e pela própria Organização Mundial da Saúde 

(OMS) é o isolamento social. Com a diminuição da circulação das pessoas espera-se reduzir a taxa 

de novos contaminados, permitindo o pleno funcionamento do Sistema de Saúde e seu atendimento 

http://www.caurn.gov.br/
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aos diversos pacientes que necessitem de atendimento, relacionado ou não à epidemia. Neste 

panorama, governantes de diversos países decidiram por cessar parte da produção de sua 

economia e conclamar à população um pedido aparentemente simples: fiquem em casa. 

As estatísticas no Brasil apontam atualmente que os casos de pessoas infectadas 

ultrapassam os 4,591,604 casos, bem como, ultrapassam o número de 138,108 mortes causadas 

pelo Novo Coronavírus.2 No Rio Grande do Norte são mais de 67.217 casos confirmados e mais de 

2.352 mortes.3  

Dada as circunstâncias, o CAU/RN procurou buscar o papel da arquitetura e 

urbanismo para a mitigação dos impactos da crise provocada pela Pandemia do 

COVID-19, sobretudo em relação às questões da salubridade e habitabilidade, mediante reforço 

das possibilidades de elaboração de ações efetivas para o auxílio ao combate da disseminação da 

doença, bem como, na melhoria das condições de saúde da população do Conjunto dos Garis, 

visando contribuir de forma responsável e humanitária com esta crise nunca vivenciada. 

Ante o exposto, alinhado ainda aos objetivos do Plano Estratégico de Implementação da 

ATHIS que visa a promoção da justiça e inclusão social e à missão institucional do CAU/RN de 

promover a Arquitetura e Urbanismo para todos, cumprindo a finalidade de propor ações que 

estimulem o conhecimento e o desenvolvimento de competências na Arquitetura e Urbanismo com 

vistas a consolidar uma prática profissional ética e qualificada, o CAU/RN, por meio da CPUA-

CAU/RN, torna pública a Chamada nº 01 de 2020, que visa promover ações mitigatórias dos efeitos 

da Pandemia COVID-19, por meio da arquitetura e urbanismo. 

 

4. DO FUNDAMENTO LEGAL 

4.1. Esta modalidade de concessão de apoio está prevista na Resolução CAU/BR nº 94, de 7 de 

novembro de 2014 e atenderá às disposições da Resolução CAU/BR nº 21, de 5 de abril de 2012, 

da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, da Lei de Assistência Técnica nº 11.888, de 24 de 

dezembro de 2008, da Lei de Normatização das Contratações com a Administração Pública nº 8.666 

de 21 de junho de 1993 e do Regimento Interno do CAU/RN. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. O montante total dos recursos financeiros do presente Edital é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro 

mil reais), a ser alocado na proposta selecionada, estando previsto no planejamento orçamentário 

do CAU/RN para 2020, na conta 6.2.2.1.1.01.04.04.006 – Serviços de Apoio Administrativo e 

Operacional (eventos), Centro de Custo 3.07.01.003 – PROJETO – ATHIS- Assistência Técnica em 

 
2 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Brazil>. Acesso em: 23 de set. de 2020. 
3 Disponível em: <https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&mid=/m/01hdrc&gl=BR&ceid=BR:pt-419>. 

Acesso: 23 de set. de 2020.  
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Habitações de Interesse Social. 

 

6. DO CRONOGRAMA 

6.1. A chamada pública de apoio institucional para a Assistência Técnica de Interesse Social 

obedecerá ao cronograma apresentado a seguir: 

6.1.1. INSCRIÇÕES 

Início das Inscrições: às 00h01min do dia 30/09/2020 (horário de Brasília). 

Encerramento das Inscrições: às 23h59min do dia 15/10/2020 (horário de Brasília). 

Resultado: 26/10/2020 

6.1.2. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

Análise das Propostas: 27/10/2020 à 06/11/2020, com o resultado.  

Prazo para recursos: 09/11/2020 à 11/11/2020 

Prazo para contrarrazões: 12/11/2020 à 16/11/2020   

6.1.3. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

24/11/2020 

6.1.4. CONVOCAÇÃO e CONTRATAÇÃO 

25/11/2020 

 

7. DOS REQUISITOS 

7.1. Somente será considerada a proposta cujo projeto arquitetônico possa ter viabilidade de ser 

executado. 

7.2. A proposta deve promover, por meio da assistência técnica às habitações de interesse social, 

atividades desenvolvidas e/ou coordenadas por Arquitetos e Urbanistas (Resolução CAU/BR nº 

21/2012), conforme os princípios da Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, visando otimizar e 

qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu entorno e destinada à 

Associações de Moradores. 

7.3. Poderá participar deste processo seletivo o projeto que contemple o disposto nos incisos I a IV 

do § 2º do art. 2º da Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, além das alíneas “h” e “i” do art. 7º 

da Resolução CAU/BR nº 94/2014, ou seja, que promovam a produção na áreas de Assistência 

Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS), que oriente o exercício profissional e o seu 

aperfeiçoamento, prioritariamente, bem como informem, eduquem e difundam os conhecimentos 

e/ou troca de experiências com vista à ATHIS. 

7.4. Poderá participar do processo seletivo Pessoa Jurídica (PJ) registrada no CAU, fazendo- 

se representar pelo arquiteto e urbanista, anotado como responsável técnico da empresa com 

registro ativo no CAU/RN, devendo ser apresentados os documentos abaixo listados: 

7.4.1. Carteira de identidade profissional ou Cédula de Identidade - Registro Geral de 
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Identificação Civil (RG), bem como a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) dos representantes legais da PJ; 

7.4.2. Certidões de Registro e Quitação – CRQ, emitidas pelo CAU, da Pessoa Jurídica e da 

Pessoa Física do responsável técnico; 

7.4.3. Comprovante de endereço da pessoa jurídica; 

7.4.4. Comprovante de endereço do representante legal da pessoa jurídica; 

7.4.5. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, 

devidamente registrados nos órgãos competentes; 

7.4.6. Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa 

jurídica, se for o caso; 

7.4.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

7.4.8. Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal da sede da referida Pessoa 

Jurídica. 

7.4.9. Provas de regularidade fiscal, sendo: 

7.4.9.1. Certidão negativa de débitos relativa aos tributos e contribuições federais e 

à dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil; 

7.4.9.2. Certidão negativa de débitos relativa às contribuições previdenciárias e às 

de terceiros, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil; 

7.4.9.3. Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal; 

7.4.9.4. 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; 

7.4.9.5. Certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo órgão competente 

da Justiça do Trabalho; 

7.4.9.6. Declaração de que atende o art. 7º, inciso XXXIII da constituição, conforme 

modelo aprovado pelo Decreto nº 4358, de 2002. 

7.5. Também poderá participar Pessoa Física (PF), que deverá apresentar as seguintes 

documentações na inscrição do certame: 

7.5.1. Carteira de identidade profissional ou Cédula de Identidade - Registro Geral de 

Identificação Civil (RG), bem como a prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF). 

7.5.2. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CRQPF emitida pelo CAU. 

7.5.3. Comprovante de endereço residencial; 

7.5.4. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, de débitos federais e 

à Dívida Ativa da União, comprovando a regularidade com a Fazenda Nacional; 
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7.5.5. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Estado 

referente ao domicílio do Licitante, relativa a débitos estaduais, comprovando a regularidade 

com a fazenda Estadual; 

7.5.6. Certidão Negativa de Débito – CND, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

emitida pelo Município referente ao domicílio ou sede do Licitante, comprovando a 

regularidade para com a fazenda Municipal. 

7.6. O proponente deverá manter a regularidade da documentação listada nos itens 7.4 e 7.5 

durante o processo seletivo e, caso o projeto seja contemplado, até o fim da vigência do apoio 

pactuado e sua respectiva prestação de contas. O proponente deverá se responsabilizar pelo envio 

ao CAU/RN de nova documentação em caso de vencimento ou alteração dos documentos 

apresentados. 

7.7. Os documentos solicitados devem estar válidos no ato da inscrição. Caso o proponente 

selecionado tenha algum documento vencido durante a duração do contrato, este fica responsável 

pelo envio ao CAU/RN da nova documentação válida. 

7.8. Poderão participar deste processo seletivo projetos contendo ações possíveis para 

efetivação da execução da assistência técnica na modalidade a seguir especificada: 

7.8.1. Projeto de Arquitetura de benfeitorias no imóvel da Associação de Moradores 

do Conjunto dos Garis, Zona Norte da Capital, que garantam a segurança, humanização e 

salubridade para os usuários participantes das reuniões e atividades no espaço, 

privilegiando a ventilação natural e higiene, tanto do local quanto de cada indivíduo. O imóvel 

da Associação de Moradores deve conter um espaço para acesso e consulta ao caderno 

técnico de sugestões de melhorias das habitações. 

7.8.1.1. Nesta atividade devem ser entregues os seguintes produtos: 

- Planta de Locação; 

- Planta baixa existente; 

- Planta baixa de reforma, com especificação de materiais; 

- Elevações da proposta de melhoria, com especificações de materiais; 

- Imagens virtuais, quantas o profissional julgar necessárias para ampla divulgação 

nos meios digitais; 

- Memorial descritivo do projeto de arquitetura que contemple, inclusive, as mudanças 

estruturais e/ou instalações prediais, conforme necessário; 

- Quantitativo de materiais; e 

- Registro de Responsabilidade Técnica – RRT na modalidade Social; 

- O material deve conter a logomarca dos entes públicos envolvidos. 

7.8.1.2. Pontos relevantes para a avaliação da proposta serão: número de 

famílias beneficiadas; relevância do tipo de intervenção; apresentação de 
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garantias de efetivação das melhorias; entre outros. 

7.8.2. Elaboração de um caderno técnico de sugestões de melhorias genéricas nos 

ambientes das habitações residenciais do Conjunto, que informe aos moradores ações que 

possam ser feitas em suas residências para melhorar a habitabilidade e salubridade, sejam 

elas, exemplificativamente, nas esquadrias, favorecendo a ventilação natural, nos banheiros 

e pias, garantindo melhor higiene ou demais ações que ajudem a atingir este objetivo. O 

caderno deverá destacar o movimento ATHIS como um caminho para garantia de acesso à 

habitação de qualidade e a atuação do arquiteto e urbanista como protagonista frente às 

necessidades, saúde e conforto ambiental das construções. 

7.8.2.1. Nesta atividade devem ser entregues os seguintes produtos: 

- Caderno impresso; 

- Caderno em via digital (PDF); 

- Imagens virtuais, quantas o profissional julgar necessárias para ampla divulgação 

nos meios digitais; 

- O material deve conter a logomarca dos entes públicos envolvidos. 

7.9. O produto do objeto do presente Edital deve será oferecido de forma gratuita aos beneficiários. 

7.10. Os projetos deverão visar à busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de 

caráter participativo e a democratização do conhecimento. 

 

8. DAS RESTRIÇÕES 

8.1. Não serão aprovados projetos cujo proponente seja reprovado na prestação de contas, ficando 

impedido de participar das Chamadas Públicas de Apoio Institucional enquanto não regularizar as 

respectivas pendências. 

8.2. É vedada a participação de servidores ou dirigentes do CAU/BR ou dos CAU/UFs no projeto a 

ser apoiado, bem como dos seus cônjuges, companheiros ou parentes até segundo grau: 

8.2.1. Entende-se por dirigentes do CAU/BR ou do CAU/UF, presidente, vice-presidente, 

conselheiros (titulares e suplentes) das comissões ordinárias e especiais, e arquitetos com 

cargos efetivos ou de livre provimento; 

8.3. Não serão apoiados projetos propostos por entidade que não seja responsável legal pela 

proposta inscrita. 

 

9. DAS INSCRIÇÕES E ENVIO DAS PROPOSTAS 

9.1. Estabelece-se que o período de inscrição da(s) proposta(s) na modalidade de Apoio 

Institucional a Projetos de Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS) iniciará um 

dia após a publicação do extrato do presente edital no D.O.U., com prazo final para entrega das 

propostas e documentações necessárias até o dia 15 de outubro de 2020, às 23h 59min. 
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9.2. A inscrição compreende o preenchimento integral, submissão e envio do “Formulário para 

Solicitação de Apoio Institucional nº 01/2020” – Anexo I, a ser disponibilizado no domínio 

http://www.caurn.gov.br, que deve ser encaminhado até a data limite de inscrição, por meio de e-

mail para o endereço eletrônico athiscaurn@gmail.com, juntamente com os documentos 

obrigatórios digitalizados, referentes aos itens 7.4. e 7.5. 

9.3. A proposta deverá conter a descrição das atividades dos projetos concorrentes a serem 

elaborados com o apoio do CAU/RN de acordo com o Anexo I. 

9.4. A comissão julgadora utilizará as tabelas de remuneração de projetos e serviços de arquitetura 

e urbanismo, aprovadas pelas Resoluções CAU/BR nº’s 64/2013 e 76/2014, para as análises dos 

orçamentos apresentados. 

9.5. O CAU/RN não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos no envio das 

documentações requisitadas neste Edital. 

 

10. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo seleção e/ou impugnações gerais 

deverão ser enviados até 5 (cinco) dias úteis antes da data final para envio de propostas, 

exclusivamente por meio eletrônico, no mesmo endereço disponibilizado no subitem 9.2, 

informando o número deste edital e o nome completo do interessado. 

10.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital o participante que não o fizer em 

até 2(dois) dias úteis antes do prazo final para a entrega das propostas. 

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

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do 

processo do Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

10.3. Não serão reconhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas 

por representante não habilitado legalmente. Na petição de impugnação deverá constar o endereço, 

e-mail e telefone do impugnante ou de seu representante legal. 

10.4. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando-se 

o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas 

ou o princípio da isonomia. 

 

11. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

11.1. As propostas serão analisadas quanto ao atendimento à legislação e requisitos do presente 

edital e da Resolução CAU/BR nº 94/2014; 

11.2. O apoio técnico para a seleção da proposta será prestado pela Comissão de Planejamento 

Urbana e Ambiental (CPUA-CAU/RN) e funcionários do CAU/RN para análise da documentação 

mailto:athiscaurn@gmail.com
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recebida. 

11.3. Os projetos inscritos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

 
Critérios  Descrição  Nota 

a) Relevância do projeto 
para a mitigação dos 
impactos decorrentes 
da pandemia Covid-19 

Potencial do projeto em mitigar os impactos 
da crise humanitária provocada pela 
Pandemia Covid-19 às famílias em 
vulnerabilidade socioeconômica, através da 
arquitetura e urbanismo, socialmente 
comprometido. 

Até 
3,0 

b) Inclusão e 
atendimento do 
projeto aos objetivos 
estratégicos do ATHIS 

Serão analisados o grau de atendimento e 
contribuição da proposta aos objetivos 
estratégicos do Planejamento Estratégico de 
Implementação de ATHIS do CAU/RN: A) Fomentar 
a ATHIS enquanto política pública; B) Apoiar 
profissionais autônomos, pequenos e médios 
escritórios que atuam com ATHIS no Rio Grande do 
Norte; C) Promover a ATHIS como ferramenta de 
inclusão e promoção da justiça social. 

Até 
1,0 

c) A relevância da 
proposta para o 
desenvolvimento de 
ações voltadas à HIS 

Potencial da proposta para a produção e 
difusão do conhecimento para assistência 
técnica de habitação de interesse social; 
Visibilidade institucional e fortalecimento da 
imagem do CAU/RN como fomentador da 
Arquitetura e Urbanismo para Todos; 
Potencial da proposta para alcance de 
benefícios diretos ou indiretos à sociedade; 
desenvolvimento social inclusivo, de forma a 
contribuir para a redução de desigualdades e 
a melhoria da qualidade devida nos 
ambientes urbanos e rurais, no âmbito do 
enfretamento à crise humanitária decorrente 
da pandemia Covid-19 

Até 
3,0 

d) 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. 

Até 
2,0 

e) 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. 

Até 
1,0 

TOTAL   10,0 

 

11.4. A pontuação em cada critério seguirá os seguintes parâmetros: 

I. 100% do valor da nota quando houver entendimento de grau pleno no atendimento ao critério; 

II. 75% do valor da nota quando houver entendimento de grau satisfatório no atendimento ao critério; 

III. 50% do valor da nota quando houver entendimento de grau parcialmente satisfatório no 
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atendimento ao critério; 

IV. 25% do valor da nota quando houver entendimento de grau insatisfatório no atendimento ao 

critério; 

V. 0% do valor da nota quando houver entendimento de não atendimento ao critério; 

11.5. A nota final em cada critério de seleção, bem como a nota final total do projeto, será o resultado 

da média aritmética das notas atribuídas por cada membro da Comissão de Seleção. 

11.6. Serão automaticamente desclassificados os projetos que não obtiverem a nota mínima exigida 

de 6,0 (seis). 

11.7. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a 

pontuação final total obtida com base na soma das pontuações descritas no item 11.2. 

11.7.1. 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”. Caso essas regras não solucionem o empate, será 

considerada vencedora a proposta cuja proponente tenha mais tempo de registro e, em 

último caso, a questão será decidida por sorteio. 

 

12. DOS RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS 

12.1. Após a publicação do resultado, os candidatos poderão apresentar o recurso em até 3 (três) 

dias úteis. Em seguida, terá a parte recorrida o mesmo prazo para apresentar contrarrazões. 

12.2. A decisão final sobre recursos tem previsão de publicação para até o dia 23 de novembro de 

2020. 

 

13. DO RESULTADO FINAL 

13.1. O resultado final será publicado no sítio eletrônico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Rio Grande do Norte, www.caurn.gov.br, bem como publicado no Diário Oficial da União – D.O.U. 

em até 05 (cinco) dias úteis após proferido o resultado final. 

13.2. Serão considerados desistentes os candidatos que não assinarem o Contrato e o enviarem 

ao e-mail athiscaurn@gmail.com, com cópia ao Presidente (presidente@caurn.gov.br) e para o e-

mail do jurídico (assessoriajuridica@caurn.gov.br) na data previamente comunicada no e-mail de 

remessa do contrato e publicada no sítio eletrônico do CAU/RN, com previsão para até 2 (dois) 

dias após a publicação do resultado definitivo. 

14.3. Se houver desistência ou não atendimento à convocação do candidato selecionado, bem 

como pedido de rescisão de contrato, durante o prazo estipulado de contratação, poderá o CAU/RN 

proceder à convocação do candidato classificado subsequentemente, se houver. 

 

mailto:athiscaurn@gmail.com
mailto:presidente@caurn.gov.br
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15. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

15.1. O selecionado a ser CONTRATADO e com o qual o CAU/RN assinará CONTRATO deverá 

manter conta corrente ou poupança ativa em instituição financeira oficial, do mesmo CNPJ 

informado na inscrição, ou se Pessoa Física, em sua própria conta bancária, na qual serão 

efetuados os pagamentos referentes às etapas do projeto. 

15.2. A minuta do contrato a ser celebrado entre as partes está no Anexo III deste Edital. 

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O proponente deverá indicar no “Formulário de Solicitação” (ANEXO I), o valor do futuro 

projeto, respeitado os limites da Resolução CAU/BR nº 94/2014, bem como, do objeto e limite 

financeiro do presente edital. A liberação dos recursos para o projeto selecionado será parcelada, 

de acordo com as etapas de seu desenvolvimento, conforme definição constante de acordo com a 

disponibilidade orçamentária do CAU/RN. 

16.2. O valor apresentado na proposta deve ser coerente com o custo dos projetos. 

16.3. O proponente é responsável pela execução das ações necessárias à realização dos produtos 

e ao seu respectivo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), não cabendo ao CAU/RN 

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. 

16.4. Os recursos repassados ao selecionado, mesmo que parcialmente, serão devolvidos ao 

CAU/RN, com os consectários legais, nas seguintes situações: 

16.4.1. Caso os projetos não sejam executados na íntegra; 

16.4.2. Caso os projetos sejam executados por um valor menor do que o valor apresentado 

no formulário de solicitação. 

16.4.3. Caso não seja cumprido o prazo final de entrega dos projetos. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. O ato de envio da proposta pressupõe plena concordância de todos os termos deste Edital. 

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

CAU/RN modificar datas de publicação das fases de Seleção sem aviso prévio, não cabendo 

recursos. 

17.3. Fica estabelecido o endereço eletrônico do CAU/RN (http://www.caurn.gov.br), 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/RN venha a dispor. 

17.4. O CAU/RN 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 
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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 contemplarão 

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

comunicação do CAU/RN. 

17.5. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, 

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

de qualquer natureza. 

17.6. 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/RN. 

17.7. Os casos omissos serão solucionados pelo Comissão de Seleção de Propostas. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Luciano Luiz Paiva de Barros 

Presidente do CAU/RN 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

1. Proponente 

Razão Social/Nome: 

 

CNPJ/CPF: 

 

Inscrição Estadual Inscrição estadual 

Endereço:  Nº 

Bairro: Cidade:  Estado: CEP: 

2. Projeto 

Nome do Projeto: 

Período de Realização: Local de Realização: 

2.1. Representante Legal (Para PJ) 

Nome: RG 

Cargo CPF 

E-mail Telefone 

2.2. Responsável Técnico Pelo Projeto (Com quem o CAU/RN deve manter contato) 

Nome Cargo 

E-mail Telefone 

2.3. Valor do Projeto: R$... (Por extenso)  

3. Apresentação Sucinta do Proponente  
Informar: 3.1. Motivo de interesse; 3.2. Principais atuações; 3.3. Se já trabalhou/estudou sobre o tema da Assistência Técnica em 
Arquitetura e Urbanismo e/ou Habitação de Interesse Social – descrever brevemente 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Apresentação do Projeto, seus objetivos e contribuições para a Sociedade 

Informar: 4.1. Em que consiste o projeto; 4.2. Objetivos (geral e específico) – destacar de forma clara e sucinta; 4.3. Como será 
estruturado; 4.4. Etapas de Execução; 4.5. Envolvimento de parceiros; 4.6. Justificar porque o CAU/RN deve apoiá-lo; 4.7. De que 
forma o projeto beneficiará a sociedade; 4.8. Qual a viabilidade de execução das obras para os projetos elaborados; 4.9. Outras 
informações relevantes 
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5. Origem social das famílias abrangidas pelo Projeto 

Informar: 5.1. Critério de seleção da(s) família(s) atendida(s); 5.2. Qual origem do banco de dado utilizado; 5.3. Quantidade de pessoas 
beneficiadas. 

 
 
 
 
 
 

6. Programação do Projeto 

Informar: 6.1. A programação, incluindo as atividades previstas; 6.2. Etapas/Cronograma; 6.3. Local e condições de Execução; 6.4. 
Outras informações relevantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Observações Gerais 

Utilizar esse espaço para outras informações relativas ao projeto a ser desenvolvido, não especificadas anteriormente e que julgar 
relevantes para o entendimento da proposta. 

 
 
 
 
 
 

8. Estimativas de custo dos Projetos 

 R$ % 

Valor apoiado por outros parceiros 
(Opcional)  

  

Valor apoiado pelo CAU/RN   

Total do Projeto   

9. Parcerias (Opcional) 

Identificação do 

Parceiro (nome) 
 

Tipo de parceria - 
Apoio-Parceria 

institucional etc. 
 

Estágio das 
Negociações 

Confirmado ou a 
confirmar 

R$ 

 

    

    

    

TOTAL GERAL (R$) DE 

PARCERIAS 
   

10. Despesas previstas do Apoio do CAU/RN 

Item/Detalhamento Tipo de despesa Quantitativo/unidade R$ 
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Total Geral de Gastos  

 

11. Critérios de Avaliação (espaço reservado ao CAU/RN) 

Critérios  Descrição  Nota Nota 

a) Relevância do projeto 
para a mitigação dos 
impactos decorrentes 
da pandemia Covid-19 

Potencial do projeto em mitigar os impactos da crise 
humanitária provocada pela Pandemia Covid-19 às famílias 
em vulnerabilidade socioeconômica, através da arquitetura 
e urbanismo, socialmente comprometido. 

Até 
3,0 

 

b) Inclusão e 
atendimento do 
projeto aos objetivos 
estratégicos do ATHIS 

Serão analisados o grau de atendimento e contribuição da 
proposta aos objetivos estratégicos do Planejamento 
estratégico de Implementação de ATHIS do CAU/RN: A) 
Fomentar a ATHIS enquanto política pública; B) Apoiar 
profissionais autônomos, pequenos e médios escritórios que 
atuam com ATHIS no Rio Grande do Norte; C) Promover a 
ATHIS como ferramenta de inclusão e promoção da justiça 
social. 

Até 
1,0 

 

c) A relevância da 
proposta para o 
desenvolvimento de 
ações voltadas à HIS 

Potencial da proposta para a produção e difusão do 
conhecimento para assistência técnica de habitação de 
interesse social; Visibilidade institucional e fortalecimento da 
imagem do CAU/RN como fomentador da Arquitetura e 
Urbanismo para Todos; Potencial da proposta para alcance 
de benefícios diretos ou indiretos à sociedade; 
desenvolvimento social inclusivo, de forma a contribuir para 
a redução de desigualdades e a melhoria da qualidade 
devida nos ambientes urbanos e rurais, no âmbito do 
enfretamento à crise humanitária decorrente da pandemia 
Covid-19 

Até 
3,0 

 

d) 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. 

Até 
2,0 

 

e) 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. 

Até 
1,0 

 

TOTAL   10,0  

 

12. Valor do Convênio (espaço reservado ao CAU/RN) 

Valor solicitado  

Valor Limite a ser Aprovado  

Valor aprovado  

 

13. Data de assinatura do Contrato (espaço reservado ao CAU/RN) 

14. Validade do Contrato (espaço reservado ao CAU/RN) 

15. Declaração de Regularidade Documental e Fiscal 

Declaro estar ciente das normas de patrocínio do CAU/RN e adequar-me aos seus dispositivos. 
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ANEXO II 

ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Em conformidade às competências do CAU/RN previstas na Lei nº 12.378/2010 e em seu 

Regimento Interno, são apoiados projetos que contribuem para o cumprimento das finalidades de 

orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo no Brasil.  

O CAU/RN, por ser uma autarquia integrante da Administração Indireta Federal, está 

vinculado à observância de diversas leis e atos normativos que disciplinam a concessão de 

patrocínio. 

 Essas normas estabelecem que a concessão de patrocínio deve seguir o devido processo 

legal administrativo, sobretudo no que diz respeito à comprovação da devida habilitação jurídica e 

regularidade fiscal da entidade patrocinada e a apresentação dos documentos da prestação de 

contas, conforme estabelecido no Edital de Chamada Pública respectivo. 

 

1 . CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Fica estabelecido, conforme contrato de fomento, que o patrocinado deve apresentar 

prestação de contas, integral, das ações cujos recursos do CAU/RN foram utilizados em sua 

execução, em até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria. 

As contas serão analisadas pelo GAF-CAU/RN em até 150 (cento e cinquenta dias), contado 

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

justificadamente por igual período. 

O prazo poderá ser prorrogado por igual período, dentro do prazo que o CAU/RN possui 

para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. 

A prestação de Contas final deve abordar a totalidade da execução do projeto (física e 

financeira), incluindo o detalhamento das ações realizadas em cumprimento às obrigações 

estabelecidas no Termo, bem como a indicação das parcelas executadas com recursos do CAU/RN, 

recursos outros e de qualquer outro envolvido no projeto (se houver). 

Deve ser demostrado o atingimento dos objetivos propostos pelo projeto e definidos no 

Contrato de Fomento, a devida justificativa para objetivos e metas não cumpridas, a 

execução/entrega das contrapartidas propostas (se houve), além do relatório analítico de execução 

financeira. 

 

1.1 Relatório Detalhado de Comprovação da Execução do Projeto 

A prestação de contas deverá demonstrar a efetiva execução do projeto, conforme itens 

indicados na proposta aprovada. É imprescindível elencar as fases, a forma de execução, 
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alterações de escopo ou de cronograma, alcance junto ao público alvo, e etc. de forma a detalhar 

sua execução. 

 Tal conjunto deve comprovar de forma clara que o projeto foi integralmente realizado e que 

alcançou os objetivos a que se propôs. O relatório de execução das atividades relacionadas ao 

projeto é de suma importância para avaliação do patrocínio concedido. A partir de suas informações, 

o apoiador avalia o desenvolvimento do projeto, a boa relação da parceria, a facilidade de 

comunicação e a fidelidade do patrocinado, mensura os resultados e elabora o parecer final. 

 Nele devem constar dados importantes como: o público atingido e a abrangência geográfica, 

a visibilidade da marca do CAU/RN, o alcance e o comprometimento social com a comunidade, o 

impacto da ação no âmbito do desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, fotos/vídeos/matérias 

jornalísticas, que confirmem a realização do projeto, entrega de todos os conteúdos gerados na 

concepção do projeto, com a autorização de que o mesmo seja replicado/usado pelo CAU/RN, 

observados os direitos autorais; e o resultado compilado da pesquisa de satisfação. 

 

1.2 Relatório Financeiro Analítico 

Deve demonstrar a efetiva aplicação dos recursos utilizados para a realização do projeto. A 

execução financeira de todo o projeto deve ser detalhada, tanto dos recursos repassados pelo 

CAU/RN como dos recursos próprios aplicados no projeto e de outros apoiadores por ventura 

existentes. 

Constam ao final do documento os modelos de planilhas com as informações mínimas 

necessárias para a composição do relatório de execução financeira. Tais dados são imprescindíveis 

para a análise e aprovação da prestação de contas. 

É necessário encaminhar ainda o extrato bancário da conta corrente isenta de tarifa bancária 

e também os documentos fiscais relativos aos serviços/materiais utilizados na execução do projeto. 

Cabe destacar que também devem ser encaminhados os comprovantes de retenção e recolhimento 

dos tributos devidos nos casos estabelecidos na lei. 

Todos os documentos fiscais devem estar destinados à PJ ou PF apoiada, com o respectivo 

destaque do CNPJ e Razão Social ou CPF, não sendo válidos documentos em nome de terceiros. 

Os mesmos devem trazer a descrição clara e sucinta do serviço ou produto. 

Apresentamos alguns exemplos de documentos para ilustrar a validade fiscal de cada um, 

destacando que não serão admitidos comprovantes de despesas realizadas com os recursos 

oriundos do CAU/RN cujas datas estejam fora da vigência do Contrato de Fomento: 

- Notas Fiscais - é um documento de ordem fiscal, imprescindível para toda venda e serviço 

prestado por qualquer empresa, pois a mesma descreve o que foi vendido, valor, quantidades, além 

de todos os dados das devidas retenções de impostos. Destacando que devem conter o nome da 

empresa, CNPJ, endereço completo com CEP, número de série e data de emissão dentro do prazo 
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permitido ou carimbo de prorrogação de prazo, autorizado pela Secretaria da Fazenda. É importante 

que a nota fiscal seja preenchida apenas com uma um tipo de letra e com a mesma cor de caneta. 

Também possuem validade os cupons fiscais, notas fiscais eletrônicas e avulsas. 

- Recibos/Faturas – quando não há a possibilidade de emissão de nota fiscal, nas hipóteses 

previstas na legislação, referente a serviços prestados (táxi, aluguel e etc.) pode ser utilizado como 

documento de comprovação de despesa um recibo/fatura, com as seguintes informações 

preenchidas: a) Identificação do tomador; b) Endereço completo; c) Descrição do serviço; d) Valor 

do pagamento, data e local; e e) Identificação do Prestador de serviço.  

 Todos os documentos de comprovação apresentados devem ter em anexo o respectivo 

comprovante de quitação da despesa, por meio do comprovante de transferência bancária na conta 

corrente específica do projeto. Os documentos comprobatórios das despesas devem ser 

encaminhados ordenados de forma sequencial, vinculadas às fases do projeto, na ordem em que 

forem emitidos. 

 O CAU/RN não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo PATROCINADO 

com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação 

tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, cujas responsabilidades caberão 

exclusivamente ao PATROCINADO. 

É necessário ainda que em todos os documentos de comprovação de despesa conste o 

atesto de recebimento dos produtos/serviços, e do valor cobrado pelos mesmos. No atesto deve 

constar o nome legível e a assinatura do responsável pelo recebimento e aceite dos produtos e/ou 

serviços, bem como a data da realização do mesmo. 

Abaixo é apresentado um modelo que pode ser impresso, carimbado ou escrito no verso do 

documento fiscal: 

Atesto o recebimento dos Produtos e/ou Serviços, bem como o valor cobrado 

conforme documento fiscal. 

______/ _______/ ________ 

 

______________________________________ 

Assinatura 

Nome Legível Cargo 

 

O atesto poderá ser realizado no anverso desde que não prejudique a leitura das 

informações do documento. 

No caso da apresentação de cópia no lugar dos originais da documentação de prestação de 

contas, as cópias deverão ser autenticadas. 
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2. INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

2.1 Relatório de Execução das receitas e Despesas  

RECEITAS – Valor total dos recursos financeiros recebidos pela PJ ou PF apoiadas até o 

período a que se refere o relatório, divididos em: 

a) Valor aplicado pelo patrocinado – recursos próprios aplicados pelo patrocinado na 

execução do projeto (se houve); 

b) Valor patrocinado pelo CAU/RN – recursos recebidos por meio do apoio do CAU/RN;  

c) Valor patrocinado por outros parceiros – recursos advindos de patrocínios recebidos de 

outras entidades (se houver); 

d) Rendimentos de Aplicação Financeira – total dos rendimentos obtidos referentes à 

aplicação financeira dos recursos (se houver). 

 

DESPESAS – Valor total dos recursos financeiros utilizados pela unidade patrocinada até o 

período a que se refere o relatório, conforme as Fases/Etapas da execução do Projeto aprovados. 

a) Valor Programado – Valores constantes na previsão orçamentária do projeto aprovado. 

b) Valor Executado – Despesas efetivamente realizadas até o período da Prestação de 

Contas. 

c) Diferenças – Variação dos valores programados e executados. 

 

2.2. Relatório de Descrição das Despesas  

a) Etapa/Fase – Fase ou Etapa da execução do projeto conforme consta no projeto 

aprovado. 

b) Tipo de Documento – Espécie de documento utilizado para demonstrar a efetiva aplicação 

dos recursos. Ex.: Nota Fiscal, Recibo, Nota Fiscal Avulsa, etc. Número do Documento – 

Numeração sequencial constante no documento de comprovação de despesa. 

c) Data do Documento – Data da emissão do documento de comprovação de despesa 

apresentado. 

d) Descrição da Despesa – Descrever o produto ou serviço ao qual se refere o gasto. 

e) CNPJ/CPF Fornecedor – Número do cadastro fiscal do fornecedor. 

f) Valor Programado – Valores constantes na previsão orçamentária do projeto aprovado. 

g) Valor Executado – Despesas efetivamente realizadas até o período da Prestação de 

Contas. 

h) Diferença – Variação dos valores programados e executados. 

 

3. ASPECTOS GERAIS 
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A utilização dos recursos deve seguir a proporcionalidade prevista no plano de ação, não 

podendo os recursos do CAU/RN representarem pagamento de despesas em proporção superior 

ao estabelecido no Contrato de Fomento. 

Havendo alteração quanto à alocação dos recursos previstos, promover-se-á o ajuste da 

participação do CAU/RN de forma a manter a proporcionalidade prevista no Edital, cabendo a 

restituição dos recursos excedentes. 

Caso o projeto não seja executado na íntegra, ainda que parte do mesmo tenha sido 

realizado, o patrocinado deverá devolver ao CAU/RN os recursos recebidos a título de patrocínio. 

 

4. REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Pode ocorrer a reprovação da prestação de contas e qualquer uma das situações abaixo: 

a) Utilização dos recursos sem a realização do objeto do patrocínio, estabelecido no Contrato 

de Fomento assinado pelas partes; 

b) Descumprimento das condições estabelecidas no Contrato de Fomento; 

c) Constatação de falsidade documental; 

d) Aplicação dos recursos fora das ações determinadas no projeto aprovado sem a 

concordância do CAU/RN; 

e) Inobservância dos dispositivos legais aplicáveis à concessão de patrocínio; 

f) Cancelamento de eventos/fases dos projetos aprovados sem a anuência do CAU/RN; 

g) Não apresentação, apresentação incompleta ou intempestiva da documentação referente 

a prestação de contas. 

 

Nos casos em que deva haver a restituição de recursos, o CAU/RN notificará o patrocinado 

para, no prazo de até 30 (trinta) dias, proceder a essa restituição mediante depósito na conta 

corrente a ser indicada, sob pena de ser instaurada tomada de contas especial e de serem os 

recursos a restituir cobrados administrativa ou judicialmente. 
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO FOMENTO Nº 01/2020 – CAU/RN 

 

Aos XXX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e vinte, o CAU/RN, Pessoa Jurídica de 

Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXX, sediada na Rua Conselheiro Morton Faria, 1440 

– Lagoa Nova, Natal/RN, neste ato representado por seu Presidente o Sr. Luciano Luiz Paiva de 

Barros, brasileiro, casado, portador do RG nº. xxxxx – SSP/RN e inscrito no CPF/MF sob o nº. 

XXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, Natal/RN, denominado CONTRATANTE, e o(a) PJ 

ou PF (qualificação), representado pelo Arq. e Urb. Sr(a) xxxxxx, portador(a) do RG nº. xxxxx – 

SSP/RN e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº. XXXXXX, residente e domiciliado(a) na Rua XXXXXX, 

nesta cidade, Natal/RN, aqui denominada CONTRATADO(A), têm entre si, de comum acordo, justo 

e acertado o presente Contrato Fomento de prestação de serviços especializados, conforme 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços especializados para atuar na 

modalidade de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS, conforme Edital 

do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte e todos os anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO. 

2.1. A CONTRATADA deve executar a prestação dos serviços em 3 meses, até o dia xx/xx/2020, a 

partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviço. 

2.2. O recebimento do objeto licitado dar-se-á, nos termos do art. 73, da Lei nº 8.666/93, 

compreendendo duas etapas distintas: 

2.2.1. O recebimento provisório, pelo responsável que irá realizar o acompanhamento e 

fiscalização deste contrato, ocorrerá mediante atesto da Nota Fiscal representativa da 

prestação dos serviços, acompanhada de relatório de execução, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis da entrega dessa documentação; 

2.2.2. O recebimento definitivo, pelo responsável que irá realizar o acompanhamento e 

fiscalização deste contrato, mediante termo circunstanciado, podendo ser lavrado no verso 

da Nota Fiscal representativa da prestação dos serviços ou em documento específico, no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório, e consistirá na verificação da 

conformidade com as especificações constantes no Edital de Seleção Pública e da proposta 

da Contratada. 

2.3. A CONTRATADA se compromete em executar os serviços descritos no do Edital Nº 01/2020. 
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2.4. Caso insatisfatório a execução dos serviços, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no 

qual se consignarão vícios, defeitos ou incorreções existentes, resultantes da desconformidade com 

as especificações discriminadas. Nessa hipótese, todo o valor a ser pago será retido. 

2.5. A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 

no prazo de até 01 (um) dia útil, após o que se realizará novamente a verificação da sua perfeita 

execução. 

2.5.1. Caso as providências previstas no subitem anterior não ocorram no prazo fixado ou 

os serviços sejam novamente recusados e devolvidos, estará a CONTRATADA incorrendo 

em atraso na execução, ficando sobrestado o pagamento até a realização das correções 

necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

2.5.2. Na impossibilidade da adoção das providências previstas no subitem 2.5, o valor 

respectivo será descontado da importância devida à contratada, sem prejuízo da aplicação 

das sanções cabíveis. 

2.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO DO CONTRATO 

3.1. O valor será pago conforme os termos do Edital e seu anexo I. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA DESPESA 

4.1. A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste contrato corre à conta do 

seguinte crédito orçamentário, constante do orçamento de 2020, por conta do Centro de Custos: 

3.07.01.003 – PROJETO – ATHIS- Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 3 (três) meses, contado da data da assinatura, a partir 

de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis. 

5.2. O prazo de execução será o mesmo constante no edital, prorrogados por mais 120 (cento e 

vinte) dias, caso necessário e de interesse pelo CAU/RN. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

6.1. Cabe ao CONTRATANTE: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

6.1.2. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato; 

6.1.3. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
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6.1.4. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 

6.1.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 

6.1.6. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Contrato que 

venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

6.1.7. Dar publicidade ao contrato. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

7.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

7.1.1. Executar os serviços contratados obedecendo às especificações discriminadas no 

Edital; 

7.1.2. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências do CONTRATANTE; 

7.1.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos seus bens, ou 

ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 

7.1.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados; 

7.1.5. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital; 

7.1.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 

empregados quando da execução do objeto contratado; 

7.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, os serviços recusados; 

7.1.8. Executar, às suas expensas, os serviços objeto deste Contrato, mediante solicitação 

da CONTRATANTE, nos prazos fixados na Cláusula Segunda, contados do recebimento da 

Ordem de Execução de Serviço; 

7.1.9. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados do término 

do prazo de execução dos serviços, os motivos que impossibilitaram o cumprimento dos 

prazos previstos neste contrato. 

7.2. À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 

7.2.1. Em relação aos seus funcionários, que não manterão qualquer vínculo empregatício 

com o CONTRATANTE, todas as despesas decorrentes da execução deste contrato e outras 

correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, inclusive encargos 

previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, 
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indenizações, vale-refeição, vale- transporte e outras que porventura venham a ser criadas 

e exigidas pelo Poder Público; 

7.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada à 

execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência; 

7.2.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no subitem 

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode 

onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

7.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 

7.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE 

durante a vigência deste contrato; 

7.4.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização 

do CONTRATANTE; 

7.4.3. A subcontratação total de outra empresa ou profissional para a execução do objeto 

deste contrato. 

7.5. A contratada fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da 

empresa, referentes ao objeto contratado, para entidades públicas concedentes e dos órgãos de 

controle interno e externo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e fiscalizada pela 

Sr.(a) XXXXX Conselheiro Estadual do CAU/RN, designado Gestor. 

8.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) Expedir ordens de execução de serviço; 

b) Proceder ao acompanhamento técnico da execução dos serviços; 

c) Fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada, inclusive quanto ao 

material de consumo e aos equipamentos utilizados; 

d) Comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos 

necessários ao seu correto cumprimento; 

e) Solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de cláusula contratual; 

f) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais; 

g) Atestar as notas fiscais para efeito de pagamento; 
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h) Recusar e devolver os serviços cuja execução não se verifique adequada, visto em 

desacordo com especificações discriminadas; 

i) Solicitar reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, no total ou em parte, 

dos serviços recusados e devolvidos; 

j) Solicitar à CONTRATADA e ao seu preposto todas as providências necessárias à boa 

execução dos serviços contratados. 

 

CLÁUSULA NONA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

9.1. A CONTRATADA deve apresentar, após a execução dos serviços, nota fiscal em 01 (uma) via, 

emitida e entregue ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato, para fins 

de liquidação e pagamento. 

9.2. O CONTRATANTE, nos termos do art. 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 31 da Lei 

Federal nº 8.212/91, poderá reter, a cada pagamento, do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do 

recibo de prestação do serviço e recolherá a importância retida ao INSS em nome da 

CONTRATADA, de acordo com as normas de tributação previdenciária e de arrecadação das 

contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

9.3. Realizada a retenção, o pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da data do recebimento definitivo. 

9.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência de qualquer uma das 

situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira: 

9.4.1. Recebimento definitivo dos serviços de conformidade com o disposto na Cláusula 

Segunda; 

9.4.2. Apresentação da documentação discriminada no item 9.1 desta cláusula. 

9.5. Havendo suspensão de pagamentos na forma do subitem anterior, a CONTRATADA será 

notificada do descumprimento do ajuste para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a regularização 

necessária, sob pena de aplicação de penalidade e rescisão contratual, esta na forma da Cláusula 

Doze, subitem 12.2.1, em razão do não cumprimento da Cláusula Sétima, subitem 7.1.6, deste 

contrato. 

9.6. O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os valores 

correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas em razão deste contrato. 

9.7. Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil ou trabalhista, 

inclusive, mas não exclusivamente de empregado ou ex-empregado da CONTRATADA, o 

CONTRATANTE fará o cálculo dos direitos pleiteados e, após dele notificar a CONTRATADA, reterá 

o correspondente valor para fazer frente a eventual condenação, deduzindo-o de importâncias 

devidas à CONTRATADA. 
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9.7.1. O valor será restituído à CONTRATADA somente após a prova cabal do acerto 

definitivo entre a CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demonstrada a 

inexistência de qualquer risco de condenação para o CONTRATANTE. 

9.7.2. A CONTRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, os 

documentos comprobatórios do efetivo cumprimento das obrigações referentes ao processo 

judicial mencionado neste item;  

9.7.3. O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção monetária, 

podendo ser substituído, a pedido da CONTRATADA, por outra modalidade de resguardo 

que, a critério do CONTRATANTE, seja considerado idôneo. 

 

CLÁUSULA DECIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei nº 8.666/93, desde que 

haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

11.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está 

sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos da legislação 

vigente: 

11.1.1. Advertência, por escrito; 

11.1.2. Multa, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente na esfera federal; 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

11.2. As sanções previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.3. e 11.1.4. deste contrato poderão ser 

aplicadas juntamente com a sanção de multa. 

11.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas 

do contrato celebrado. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 

12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA 

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 
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12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.4. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

12.5. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.6. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de eventual 

rescisão contratual. Fica reconhecido, pela CONTRATADA, os direitos da Administração, no caso 

de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial, na forma do art. 77, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

12.7. No caso de a inexecução ser parcial ou total, fica assegurado o CAU/RN de requerer o estorno 

de todos os valores que foram disponibilizados ao CONTRATADO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL E À PROPOSTA 

13.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência do Edital n.º 01/2020, ao qual se vincula, 

bem como aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta 

avença como se transcrito fosse. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

14.1. O Foro competente para que seja dirimida qualquer dúvida decorrente do presente Contrato 

é o da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, Seção Judiciária de Natal. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor, para um 

só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Natal,    de         de 2020. 

 

LUCIANO LUIZ PAIVA DE BARROS 

Presidente do CAU/RN 

Contratante 

 

 

 

XXXXXXXXXX 

CONTRATADO 
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TESTEMUNHAS 

 

 

 

1ª______________________________________________________ 

CPF_________________________________ 

 

 

 

2ª______________________________________________________ 

CPF_________________________________ 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

Declaramos para fins de participação no Chamamento, objeto do Edital nº 01/2020 para seleção da 

melhor proposta em projeto e execução de ATHIS no Conjunto dos Garis, Zona Norte do Município 

de Natal/RN, que o interessado ______________________________, CPF n° ________________, 

realizou vistoria na poligonal na área onde serão realizados os serviços objeto deste Termo e tomou 

conhecimento das informações e das condições do local, para o cumprimento das obrigações 

relativas ao objeto deste certame, e obteve informações de todos os dados e elementos que possam 

vir a influir na elaboração de sua proposta técnica. 

 

 

Natal, __ de _______________ de 2020. 

 

 

 

________________________________________ 

Arquiteto e Urbanista participante 

Nome: _____________________ 

CAU: __________ 




