
 

 
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS PARA CONCESSÃO DE PATROCÍNIO 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 

 
 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, torna pública a 
abertura do processo de seleção de projetos a serem patrocinados financeiramente 
(processo administrativo nº 020/2017), nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 2014, 
Decreto Federal nº 8.726 de 2016, do Regimento Interno do CAU/SC, da Portaria 
Normativa CAU/SC n° 001 de 2014, Deliberação Plenária CAU/SC nº 127 de 2017 e da 
Resolução CAU/BR nº 94 de 2014 e deste Edital e seus anexos, a fim de firmar parceria 
com entidades sem fins lucrativos, para celebrar parceria, por meio de Termo de 
Colaboração, para a execução dos projetos a serem eventualmente selecionados. 
 
 
1. OBJETO 
Seleção de projetos a serem patrocinados pelo CAU/SC, conforme os objetivos e 
disposições deste Edital e especificações contidas no Termo de Referência (Anexo VIII), 
para execução a partir do mês de maio até outubro de 2017. 
 
 
2. REFERÊNCIA 
2.1. As propostas de projeto devem considerar obrigatoriamente os 18 (dezoito) projetos 
idealizados e prototipados durante o 2º CONGRESSO CATARINENSE DE ARQUITETOS E 
URBANISTAS - ESCOLA|PROFISSÃO|CIDADE, promovido pelo CAU/SC, realizado de 
forma itinerante no ano de 2016, conforme Anexos I, II, III, IV, V e VI do Edital, sendo 03 
(três) projetos para cada mesorregião. 
2.2. Para a construção das propostas recomenda-se que sejam visualizados o hotsite do 
congresso – www.cidadeinteligentepensa.com.br e os vídeos no canal do youtube do 
CAU/SC. 
 
 
3. ANEXOS 
3.1. Constituem anexos do presente Edital:   
- Anexo I – Projetos – mesorregião Sul 
- Anexo II – Projetos– mesorregião Norte 
- Anexo III – Projetos– mesorregião Oeste 
- Anexo IV - Projetos– mesorregião Vale do Itajaí 
- Anexo V – Projetos– mesorregião Serrana 
- Anexo VI – Projetos– mesorregião Grande Florianópolis 
- Anexo VII – Formulário de Solicitação de Patrocínio 
- Anexo VIII – Termo de Referência 
- Anexo IX – Planilha com a divisão dos municípios por mesorregião 
- Anexo X - Portaria Normativa CAU/SC n° 001 de 2014 
- Anexo XI – Orientações e Modelo de Relatório de Execução Financeira  
- Anexo XII – Minuta de Termo de Colaboração 
- Anexo XIII – Modelo de Declaração – art. 27 do Decreto nº 8726 de 2016 

http://www.cidadeinteligentepensa.com.br/


 

4. ABRANGÊNCIA:  
No Anexo IX Edital consta a divisão de municípios das mesorregiões, estabelecidas pelo 
IBGE e adotadas pelo CAU/SC como divisão regional para organizar suas ações. 
 
 
5. CRONOGRAMA ESTIMADO – PRINCIPAIS PRAZOS: 
 

PERÍODOS  DATAS - 2017 

Publicação do Edital 28 de março 

Inscrição (entrega dos Projetos) e entrega dos 
documentos de habilitação 

de 29 de março a 27 de abril 

Avaliação e Julgamento dos Projetos de 28 de abril a 04 de maio 

Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos 
Selecionados 

05 de maio 

Apresentação dos Planos de Trabalho dos Projetos Até 15 de maio 

Assinatura do Termo de Colaboração (concessão do 
patrocínio) 

Até 22 de maio 

Limite para execução dos projetos Até 31 de outubro 

 
 

ATENÇÃO: O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal da Transparência 
do CAU/SC: http://transparencia.causc.gov.br/ - aba “Licitações”, item “Chamadas 
Públicas” especificamente no campo destinado à publicação deste edital, aonde também 
serão disponibilizadas todas as informações referente ao presente certame. Outras 
informações, preferencialmente pelo e-mail licitacao@causc.gov.br ou pelo telefone: (48) 
3225-9599, das 09h às 12h e das 14h às 17h. 

 
 
6. OBJETIVOS  
6.1. O 2º CONGRESSO CATARINENSE DE ARQUITETOS E URBANISTAS buscou evidenciar 
que o ARQUITETO FAZ A DIFERENÇA, destacando as ações e o envolvimento do arquiteto 
e urbanista nos temas ESCOLA|PROFISSÃO|CIDADE, em sintonia com as necessidades e 
desejos em busca de espaços qualificados em suas diversas escalas. Dessa forma, além de 
se fazer presente durante o congresso o CAU/SC oportunizou a integração profissional, a 
discussão sobre a função, a formação, o perfil e a atribuição do profissional, visando à 
valorização e a compreensão de suas ações, junto à sociedade.  
 
6.2. Ao final do Congresso 18 (dezoito) projetos (anexos I, II, III, IV, V e VI), que foram 
idealizados e prototipados durante os eventos, sendo 03 (três) projetos em cada 
mesorregião, foram selecionados para serem executados por meio deste Edital. 
 
6.3. Esta Chamada Pública visa à seleção e concessão de patrocínio financeiro para a 
execução desses projetos idealizados. 
 
6.4. Os projetos a serem apresentados devem levar em conta os objetivos descritos nos 
respectivos anexos, mas, também, deve ter como premissas a promoção da discussão 

http://transparencia.causc.gov.br/
mailto:licitacao@causc.gov.br


 

sobre as práticas pedagógicas, o exercício profissional e o seu reflexo na estruturação de 
nossas cidades, através de ações inovadoras e que se alinhem com o perfil do profissional 
do século XXI. 
 
6.5. Os projetos devem despertar nos Arquitetos e Urbanistas que o profissional do século 
XXI precisa inovar em suas ações, pensar coletivo, pensar inteligente, ter 
responsabilidade social e, sobretudo, resgatar a urbanidade de nossas cidades, através de 
atitudes colaborativas e em rede que priorizem as pessoas. Mas para tudo isso é preciso 
que a sociedade perceba que os Arquitetos e Urbanistas podem agregar qualidade em 
suas vidas e podem fazer a diferença. 
 
 
7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS 
7.1. A proposta de projeto apresentada deve prever a sua execução até o dia 31 de outubro 
de 2017. 
 
7.2. Para cada proposta de projeto o representante legal da entidade deverá indicar um 
responsável técnico.  
 
7.3. Cada projeto a ser proposto deve abranger a mesorregião respectiva e envolver as 
entidades e atores locais e comunidade, priorizando o trabalho em rede, de forma 
colaborativa, e oportunizando a participação dos membros que participaram do 
congresso. 
 
7.4. Os projetos devem atender aos seguintes requisitos: 

I- O atendimento aos objetivos descritos para cada projeto; 
II- A abrangência da mesorregião selecionada; 
III- Que sejam passíveis de serem replicados; 
IV- Que envolvam diversos atores; 
V- Que promova o envolvimento da comunidade e inseridos na realidade local; 
VI- Que seja priorizado o trabalho em rede. 

 
7.5. Observar as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida e idosos. 
 
 
8. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
8.1. O CAU/SC disponibilizará para a presente Chamada Pública o valor total de até R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) cada, sendo destinado o valor de até R$ 
10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos 18 (dezoito) projetos, conforme 
demonstrado nos anexos I, II, III, IV, V e VI deste Edital. 
 
8.2. O recurso financeiro ofertado pelo CAU/SC será de até 80% (oitenta por cento) do 
custo total para o projeto, informado pela Entidade no Formulário de Solicitação de 
Patrocínio (Anexo VII). 
 



 

8.3. A entidade/proponente deverá indicar no “Formulário de Solicitação de Patrocínio” 
o valor que deseja de patrocínio, observado o item 8.2.. 
 
8.4. Cada entidade/proponente poderá apresentar mais de um projeto para ser 
avaliado, desde que o faça em formulários individuais. 
 
8.5. O valor solicitado na proposta deverá ser coerente com o custo do projeto e com as 
contrapartidas ofertadas ao CAU/SC. 
 
8.6. A entidade/proponente é inteiramente responsável pela execução das ações 
necessárias à realização do projeto, não cabendo ao CAU/SC 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. 
  
8.7. Os recursos de patrocínio do CAU/SC não podem ser destinados à aquisição de bens 
ou materiais de uso permanente ou reformas em instalações. 
 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
9.1. Somente poderá participar do processo de seleção de projetos entidades sem fins 
lucrativos que não distribuam 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 apliquem integralmente na consecução do respectivo objeto social. 
 
9.2. As entidades devem apresentar em seus estatutos ou contratos sociais atividades 
compatíveis com o objeto do projeto apresentado. 
 
 
10. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
10.1. Além do atendimento ao item 9., no envelope devem conter os seguintes 
documentos: 

I - Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, 
devidamente registrados nos órgãos competentes;  
II - Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a 
pessoa jurídica, se for o caso;  
III - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
IV - Prova de inscrição no cadastro estadual de contribuintes, se houver;  
V - Prova de inscrição no cadastro municipal de contribuintes, se houver;  
VI – Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número 
da carteira de identidade e número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – 
CPF de cada um deles;  
VII - Comprovante de que a entidade funciona no endereço declarado no 
Formulário de Patrocínio. Exº: faturas de energia elétrica, água e telefone; 
VIII - Identificação do (s) representantes legal (is) da pessoa jurídica, com a entrega 
de cópias da carteira de identidade e CPF; 



 

IX - Provas de regularidade fiscal, sendo:  
a) Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e à 
dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;  
b) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal;  
c) Certidão negativa de tributos estaduais ou do Distrito Federal, ou, em se 
tratando de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos 
pelo órgão competente do Estado; 
d) Certidão negativa de tributos municipais, ou, em se tratando de 
contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão 
competente do Município.  
e) Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT.  
 

X - Apresentação de Declaração: 
a) Apresentação da Declaração referente ao art. 27 do Decreto nº 8726 de 
2016, conforme modelo do Anexo XIII do Edital. 
 

10.2. As certidões emitidas na internet estão sujeitas à verificação de sua autenticidade.  
 
10.3. O proponente deverá manter a regularidade fiscal e da documentação de habilitação 
durante o processo seletivo até a prestação de contas do valor de patrocínio recebido e 
deverá se responsabilizar em enviar ao CAU/SC nova documentação em caso de 
vencimento ou alteração de algum dos documentos apresentados. 
 
 
11. DAS RESTRIÇÕES 
11.1. Não serão apoiados os projetos: 

I – Que estejam em desacordo com os objetivos dos projetos idealizados e 
prototipados, citados nos Anexos I, II, III, IV, V e VI deste Edital; 
II - Cujo proponente tenha prestação de contas de patrocínio anterior não 
aprovada, ou inconclusa, ou esteja inadimplente perante o CAU/SC, ou 
inadimplente com o CAU/SC, qualquer que seja a motivação;  
III - Cujo proponente seja pessoa física;  
IV – Seja realizado, organizado ou coordenado pelo próprio CAU/BR ou pelo 
próprio CAU/SC; 
V – Que seja inscrito sem representação legal ou que não apresente contrapartidas; 
VI – Cujo patrocínio preveja a aquisição de bens de uso permanente ou reformas 
em instalações; 
VI – Que não atendam às disposições deste Edital. 
 

11.2. É vedada a participação de entidades que tenham em seu quadro de direção, 
dirigentes do CAU/SC, bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes até segundo 
grau. 

11.2.1. Entende-se por dirigentes do CAU/SC os ocupantes dos seguintes cargos: 
presidente, vice-presidente, diretores e empregados ocupantes de cargos em 
comissão. 



 

11.3. Não poderá ser remunerado na execução do projeto qualquer membro do CAU/SC, 
incluindo conselheiros, membros de comissão e colegiado, além de qualquer empregado, 
bem como seus cônjuges, companheiros ou parentes até segundo grau. 
11.4. Ficam impedidas de apresentar projeto as entidades que se enquadrem nas 
hipóteses previstas no Art.39 da Lei 13.019/2014. 
 
 
12. DA INSCRIÇÃO DOS PROJETOS 
12.1. O ato de inscrição compreende o preenchimento integral e entrega do Formulário 
de Solicitação de Patrocínio disponível no site http://transparencia.causc.gov.br/ , aba 
“Licitações”, item “Chamadas Públicas”, acompanhado dos documentos de habilitação, em 
envelope lacrado, opaco e indevassável, observado o seguinte: 

12.1.1. O início do recebimento dos projetos será dia 28 de março de 2017 e o 
encerramento dia 27 de abril de 2017, no horário das 09h às 17h30, sendo a 
inscrição comprovada por meio de recibo impresso emitido pelo CAU/SC, no ato 
da entrega do material ou Aviso de Recebimento Postal (AR) emitidos pela ECT 
(Correios) ou por empresa similar. 
12.1.2. Serão considerados projetos postados (via postal) aqueles entregues e 
formalmente recepcionados na agência dos correios até a data de 27 de abril de 
2017, sendo que para fins de verificação da tempestividade do envio da 
documentação será considerada a data do carimbo registrada no envelope nos 
correios.  
12.1.3. O envelope deve conter: 

a) Formulário de Solicitação de Patrocínio(Anexo VII), integralmente e 
devidamente preenchido; e os  

b) Documentos de Habilitação expostos no item 10. 
12.1.4. De forma facultativa, outros documentos importantes à compreensão do 
projeto, como imagens ilustrativas, planilhas de custos detalhada, currículo dos 
palestrantes, entres outros poderão ser adicionados ao envelope. 
 

12.2. O CAU/SC não se responsabilizará por extravios ou por atrasos ocorridos 
durante o processo de envio da documentação. 

12.2.1. Projetos postados (via postal ou por outro meio similar) que não forem 
recepcionados no CAU/SC até o dia 02 de maio de 2017 não serão analisados. 

 
12.3. O envelope deverá estar devidamente lacrado e identificado obrigatoriamente, com 
as seguintes especificações: 
 
A) Destinatário: 
CAU/SC – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina 
SELEÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO - EDITAL Nº 01/2017 
Avenida Prefeito Osmar Cunha, 260, 6º andar, Ed. Royal Business Center, Centro, 
Florianópolis, SC - CEP: 88015-100  
 
B) Remetente: 
(Razão Social do Proponente, CNPJ) 
(Título do Projeto) 

http://transparencia.causc.gov.br/
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https://www.google.com.br/maps/place/Avenida+Prefeito+Osmar+Cunha,+260+-+Centro/@-27.5930251,-48.5512907,211m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x952738225542d2cf:0x697034e7b5f9e669


 

(Endereço do Proponente) 
(Nome Completo do Representante Legal e Responsável Técnico pelo Projeto) 
 
 
13. CONTRAPARTIDAS 
13.1. Para a concessão do patrocínio também serão analisadas as contrapartidas 
propostas nos projetos, tais como: 

I - O atendimento aos objetivos descritos para cada projeto, em cada mesorregião 
selecionada; 
II – A possibilidade de o projeto ser replicado pelo CAU/SC ou por outro ente; 
III – A promoção do trabalho em rede, com o envolvimento da comunidade e atores 
da mesorregião. 
 

13.2. No caso de eventos: 
I - Cessão de espaço para veiculação de material institucional do CAU/SC na 
abertura/intervalo do evento; 
II - Cessão de espaço para participação de representantes do CAU/SC na mesa de 
abertura solene com direito à fala;  
III - Cessão de espaço para participação de representantes do CAU/SC como 
palestrantes, painelistas, mediadores etc.;  
IV - Aplicação da marca CAU/SC nas peças de divulgação do evento ou ação;  
V - Exposição da marca CAU/SC nos anúncios em jornal, televisão, rádio, revista, 
internet, outdoor, busdoor e outras mídias;  
VI - Aplicação da marca CAU/SC nas peças de comunicação visual do evento 
(banners, cartazes e congêneres);  
VII - Exposição da marca CAU/SC no site do evento e/ou no site do proponente; 
VIII - Citação do CAU/SC na divulgação do evento ou ação para a imprensa; 
IX - Cessão de cotas de inscrições e/ou credenciais;  
X - Cessão do mailing dos participantes no evento patrocinado, em arquivo digital 
e com XI - Autorização de uso conforme interesse do CAU/SC; 
XII - Conteúdos que colaborem para fomentar e disseminar informações de 
interesse da Arquitetura e Urbanismo;  
XIII - Outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas em cada item. 
 

13.3. Nas publicações:  
I - Conteúdo editorial relevante; 
II - Cessão de espaço em livro ou outra publicação de texto do CAU/SC; 
III - Exposição da logomarca CAU/SC; 
IV - Cessão de cotas para o CAU/SC;  
V - Autorização, dos autores ou quem de direito, para download, da publicação no 
site do CAU/SC;  
VI - Cessão de espaço para participação do CAU/SC na solenidade de lançamento;  
VII - tiragem e estratégia de distribuição;  
VIII - Outras formas de contrapartida, que deverão ser discriminadas. 
 

13.4. Para qualquer das modalidades das ações, deverá ser utilizada a logomarca CAU/SC, 
a ser fornecida pela Assessoria de Comunicação do CAU/SC. 



 

14. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO 
14.1. As propostas serão avaliadas e selecionadas por Comissão Especial, designada pela 
Presidência do CAU/SC; 
 
14.2. Os documentos de habilitação e o atendimento ao Edital e à legislação pertinente 
serão analisados pela Comissão de Licitação do CAU/SC. 
 
14.3. O resultado final da seleção será homologado pelo Presidente do CAU/SC. 
 
14.4. Para avaliação das propostas de projetos serão adotados os parâmetros abaixo, 
contidos no Anexo VII deste Edital (item “7” do Formulário de Solicitação de Patrocínio). 
 

Critérios: Nota máxima 

a) Originalidade e Inovação do projeto: 
 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. 
 

2,0 

b) Clareza e coerência do projeto: 
 Será analisada a clareza e a coerência do conteúdo do projeto e a viabilidade 

dos aspectos técnico-operacionais. 
 

1,0 

c) Qualidade das contrapartidas: 
 Será analisada a acessibilidade dos Arquitetos e Urbanistas e público em geral 

às ações propostas, otimização dos recursos com espaços e infraestrutura 
para a participação do CAU/SC, a relevância das contrapartidas e seus 
desdobramentos para a atuação do CAU/SC. 
 

3,0 

d) A relevância do projeto aos temas, eixos e objetivos  dos projetos (anexos I, II, III, IV, 
V e VI do Edital) 

 O atendimento aos objetivos descritos previamente para cada projeto. 
 A abrangência da mesorregião selecionada. 
 A possibilidade de o projeto poder ser replicado; 
 A promoção do envolvimento de diversos atores e da comunidade, inseridos 

na realidade local; 
 A promoção do trabalho em rede, como fortalecimento das entidades de 

interesse ou de Arquitetura e Urbanismo; 
 Potencial do projeto para a produção e difusão de conhecimentos e/ou troca 

de experiências com vista ao desenvolvimento, modernização e 
fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo. 

 Promoção, desenvolvimento e fortalecimento do ensino e do exercício 
profissional da Arquitetura e Urbanismo; 

 Potencialização, conquista e ampliação do campo de atuação profissional; 
 O potencial de cessão de material para uso do CAU/SC em outros eventos ou 

suas atividades; 
 Visibilidade institucional e fortalecimento da imagem do CAU/SC. 

 

4,0 

Total 10,00 

 
14.5.  Os projetos serão classificados de acordo com a Nota. 



 

14.5.1. Os projetos que não obtiverem a nota mínima exigida de 6,0 (seis) serão 
automaticamente desclassificados. 
 

14.6. Caso o projeto não atenda a um dos requisitos exigidos no item 10 (Documentos de 
Habilitação) será automaticamente desclassificado. 
 
14.7. O resultado da seleção será divulgado no site http://transparencia.causc.gov.br/ , 
aba “Licitações”, item “Chamadas Públicas”. 
 
 
15. DO PLANO DE TRABALHO 
15.1. A entidade selecionada em receber o patrocínio deverá, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de divulgação do resultado, apresentar o Plano 
de Trabalho do projeto apresentado. 

15.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, desde que 
a pedido da entidade e aprovado pelo CAU/SC. 
 

15.2. No Plano de Trabalho deverá constar obrigatoriamente as seguintes informações: 
I - Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o 
nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem 
atingidas;             
II - Descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas;           
III- Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das 
atividades ou do projeto abrangido pela parceria;            
IV - Forma de execução das atividades ou do projeto e de cumprimento das metas 
a ele atreladas;    
V – Cronograma de Execução do Projeto; 
VI - Estimativa de público; 
VII - Perfil do público; 
VIII - Descrição da equipe envolvida no Projeto; 
IX – Citação de eventuais patrocínios de terceiros;  
X - Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento 
das metas; 
XI – Definição da metodologia de Pesquisa de Satisfação. 
 

15.3. Fica a entidade selecionada sujeita a avaliação do CAU/SC do seu plano de trabalho, 
tão somente, quanto da apresentação e clareza das informações contidas. 
 
 
16. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
16.1. Após a aprovação do Plano de Trabalho a entidade será convocada para assinar, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, o Termo de Colaboração com o CAU/SC. 
 
16.2. A entidade patrocinada deverá informar ao CAU/SC uma conta bancária específica 
na qual serão efetuados os pagamentos referentes ao patrocínio aprovado. 
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16.3. O prazo de vigência do Termo de Colaboração será de até 03 (três) meses, após o 
prazo final de conclusão do projeto. 
 
16.4. Durante a vigência do Termo de Colaboração, se houver qualquer alteração no Plano 
de Trabalho a entidade deverá, imediatamente, submetê-la(s) a aprovação do CAU/SC, 
através de ofício dirigido ao Presidente do CAU/SC. 

16.4.1. Caso não ocorra a aprovação da (s) alteração(ões), a entidade ficará 
obrigada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a devolver o valor já depositado 
pelo CAU/SC. 

 
 
17. DO REPASSE E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
17.1. Salvo condições especiais e aprovadas pelo CAU/SC, o cronograma de desembolso 
financeiro para o projeto selecionado ocorrerá em duas parcelas, a primeira será 
realizada até 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Colaboração, e a segunda 
parcela até 15 (quinze) dias após a execução do projeto e a devida prestação de contas;  
 
17.2. Os recursos de patrocínio, mesmo que tenham sido repassados parcialmente, serão 
devolvidos ao CAU/SC pelo proponente/parceiro quando: 

I - O projeto não seja executado na íntegra e totalidade; 
II – O projeto seja executado por um valor menor do que o valor apresentado no 
formulário de solicitação, e como conseqüência, a cota de patrocínio se torne maior 
do que 80% do valor total do projeto. 
 

17.3. Os recursos destinados ao patrocínio não poderão ser utilizados para o pagamento 
de taxas administrativas e pessoal da própria instituição proponente/parceira.  
 
17.4. Os recursos poderão remunerar as atividades de dirigentes ou membros da 
própria instituição proponente/parceira, observado, porém, o item 11.3. deste 
Edital. 
 
17.5. Os serviços e produtos contratados para a execução do projeto deverão apresentar 
preços de mercado, prezando pela a economicidade no uso dos recursos de natureza 
pública. 
 
 
18. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
18.1. O proponente/patrocinado deverá comprovar, junto ao CAU/SC, a realização do 
objeto patrocinado e o cumprimento de todas as contrapartidas pactuadas, formalizando 
sua prestação de contas conforme modelo de planilha (anexo XI) e no prazo de até 
60 (sessenta) dias após a conclusão do projeto, juntamente com a apresentação dos 
seguintes documentos impressos e em arquivo digital: 

I - Extratos da conta bancária indicada pelo patrocinado, desde a data de abertura 
até a data de encerramento, comprovando toda a movimentação financeira 
realizada. 
II - Notas fiscais no caso de pagamento de serviços de pessoa jurídica ou referente 
à aquisição de materiais necessários a realização do projeto; 



 

III - Recibos de pessoa autônoma que comprovem a adequada aplicação dos 
recursos patrocinados; 
IV - Amostras do material promocional, que demonstrem a divulgação das 
logomarcas do CAU/SC; 
V – Fotos/vídeos/matérias jornalísticas, que confirmem a realização do 
evento/projeto; 
VI – Entrega de todo os conteúdos gerados na execução do projeto, com a 
autorização de que o mesmo seja replicado/usado pelo CAU/SC, observados os 
direitos autorais; 
VII – Relatório Geral com demonstração da execução integral do projeto executado; 
VIII – Análise crítica sobre o projeto executado. 
IX – Entrega do resultado da Pesquisa de Satisfação e metodologia adotada. 
 

18.2. No caso da apresentação de cópia no lugar dos originais da documentação de 
prestação de contas, as cópias deverão ser autenticadas.  
 
18.3. Entregue a prestação de contas e constatada a falta de comprovação de qualquer 
item estabelecido como contrapartida ou a alocação de contrapartida em montante 
aquém do estabelecido no instrumento jurídico, implicará em redução proporcional da 
participação do CAU/SC, ficando o patrocinado obrigado a restituir o valor excedente. 
 
 
19. DA GESTÃO DO PROJETO PATROCINADO 
19.1. O CAU/SC designará uma Comissão de Monitoramento dos Termos de Colaboração 
que vierem a ser firmados, sendo esses obrigados a: 

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
II - informar à Gerência Geral do CAU/SC a existência de fatos que comprometam ou 
possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que 
serão adotadas para sanar os problemas detectados; 
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando 
em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e de avaliação. 
 
 

19. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
19.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Chamada 
Pública de Patrocínio 01/2017. A impugnação dar-se-á via sede do CAU/SC e deverá ser 
dirigida à Comissão Permanente de Licitações do CAU/SC, até 05 (cinco) dias úteis antes 
da data fixada para o fim das inscrições, com a seguinte identificação no documento: 
“IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE PATROCÍNIO CAU/SC 
Nº01/2017”. 
 
 
 
 
 
 



 

20. DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
20.1. A Comissão Permanente de Licitações do CAU/SC divulgará o resultado preliminar 
de classificação levando em conta a análise dos documentos de habilitação e as notas 
proferidas pela Comissão Especial do CAU/SC, que analisará as propostas de projetos 
apresentados, sendo que caberá recurso por parte dos proponentes, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, a contar da divulgação. 
 
20.2. A Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar a sua decisão ou 
submetê-lo ao Presidente do CAU/SC, em caso de não reconsideração. 
 
20.3. Os recursos recebidos terão efeito suspensivo. 
 
20.4. 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. 
 
20.5. Após o julgamento dos recursos o Presidente do CAU/SC homologará o resultado. 
 
20.6. Os resultados dos recursos serão divulgados mediante afixação no quadro de avisos 
no CAU/SC e divulgados em seu Portal da Transparência. 
 
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. O cronograma previsto poderá ser alterado sem prévio aviso, não cabendo 
recursos. 
 
21.2. O CAU/SC não está desobrigado a conceder as cotas de patrocínio, bem como o seu 
total. 
 
21.3. Fica estabelecido o endereço eletrônico do Portal da Transparência do CAU/SC: 
http://transparencia.causc.gov.br/ - aba “Licitações”, item “Chamadas Públicas” 
especificamente no campo destinado à publicação deste edital, 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/SC venha a dispor. 
 
21.4. O CAU/SC reserva-se o direito de divulgar o patrocínio concedido e de utilizar, 
quando julgar oportuno, imagens e produtos do projeto em suas ações e peças de 
comunicação, bem como em seu portal na Internet, sem qualquer ônus adicional ao valor 
de apoio ajustado.  
 
21.5. A apresentação do projeto e a eventual assinatura de Termo de Colaboração pelo 
representante legal da entidade contempla a cessão de direito de utilização de conteúdo, 
imagens, ilustração, voz e produtos para as ações de comunicação do CAU/SC ou de seu 
interesse. 
 
 
 

http://transparencia.causc.gov.br/


 

21.6. É facultada à Comissão de Licitações ou Autoridade Superior, em qualquer fase da 
Chamada Pública, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, desde que observados os princípios que regem a Administração 
Pública.  
 
 
22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
22.1. Os recursos necessários ao custeio das despesas desta Chamada Pública Colaboração 
correrão à conta do Orçamento de 2017, Rubrica 6.2.2.1.1.01.07.02.002- Convênios, 
Acordos e Ajuda a Entidades. 
 
 
 
 

Florianópolis–SC, 27 de março de 2017. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Luiz Alberto de Souza 
Arquiteto e Urbanista 
Presidente do CAU/SC 

 


