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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 001/2020 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 

 
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE torna público a abertura do pro-

cesso seletivo para escolha de projetos a serem apoiados na modalidade de concessão de Apoio à Assis-

tência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS), consoante os termos deste Edital, das Leis n° 

8.666/1993 e n° 11.888/2008 e da Resolução CAU/BR n° 94, de 7 de novembro de 2014, e Deliberação 

Plenária do CAU/CE nº 0097/2019. 
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1. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETO 
 

A assistência técnica para a habitação de interesse social se faz necessária como garantia do 
direito cidadão por moradia digna, mas também assegura que as ações de saúde e saneamento sejam 
eficazes, abrangendo o interesse de toda a comunidade urbana.  

 
O objetivo do CAU/CE, ao cumprir essa atividade, é com o resultado expressivo dos trabalhos 

empreendidos pelos colegas envolvidos, além de apresentar às autoridades governamentais um exemplo 
positivo que poderá inspirar parcerias pelas quais, através do Conselho, conveniado com entes públicos, 
se permita aos arquitetos e urbanistas desenvolverem amplas ações de ATHIS que venham a mitigar 
consideravelmente a carência habitacional em nosso Estado. 

 
Além do mais, o presente edital é lançado em hora muito apropriada. A pandemia do novo 

coronavírus expõe o problema das precárias condições habitacionais da maioria dos cidadãos brasileiros e 
de como essa situação agrava o problema do contágio pondo em risco a capacidade de atendimento 
emergencial de saúde e aumentando o risco geral de contaminação em todos os setores da sociedade                                                                                                                           
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                    Nesse momento em que as oportunidades de trabalho para os arquitetos e urbanistas estão 
rarefeitas, em virtude do necessário isolamento social, esse edital oferece uma oportunidade de que, 
através de projetos de dimensões mínimas, possamos contemplar um número considerável de colegas 
profissionais, oportunizando atividades tanto em regularização fundiária quanto em projetos 
arquitetônicos de reforma.  

 
          Para tanto, objetiva-se: 

 
1.1. Esta Chamada Pública visa à seleção de propostas para elaboração de ações em duas categorias:  
 
a) Projetos de melhorias habitacionais; e  
 
b) Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social.  
 
1.2. Serão beneficiadas com o(s) projeto(s) mencionado(s) no item 1.1., famílias que estejam dentro 
de áreas/zonas prioritárias de intervenção em habitação de interesse social de acordo com o Plano Local 
de Habitação de Interesse Social - PLHIS do Município pertencente ao estado do Ceará, que tenham renda 
familiar mensal no montante máximo de 03 (três) salários mínimos. 
 
1.2.1. Em específico para a alínea ‘b’, do item 1.1, o imóvel deverá estar ocupado no mínimo há 5 (cin-
co) anos por algum integrante da família que irá se beneficiar com a posse do referido imóvel. 
 
1.3. Os valores a serem pagos pelos projetos de melhorias habitacionais foram calculados conforme 
Tabela de Honorários do CAU/BR e são os seguintes: 
 
Categoria da edificação: Projeto de habitação de interesse social 
 
- Projeto arquitetônico de reforma = R$77,04/ m2 
- Projeto de instalações hidráulica = R$6,16/ m2 

- Projeto de instalações sanitária = R$6,16/ m2 
- Projeto de instalações elétrica de baixa tensão = 12,33/ m2 
- Projeto de estrutura de concreto = R$ 18,49/ m2 
 
Obs.: Foram adotadas as variáveis aplicáveis às Sociedades por Cotas de Responsabilidade Limitada tribu-
tadas com base no Lucro Presumido (padrão adotado pelas Tabelas de Honorários de Serviços de Arquite-
tura e Urbanismo do Brasil) 
 
1.3.1. O valor dos projetos especificados na alínea ‘a’, do item 1.1, será limitado em até R$ 2.000,00 
(dois mil reais), por unidade habitacional, conforme valores por metro quadrado apresentados acima, po-
dendo chegar até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por proponente, no caso de mais de uma unidade habita-
cional obviamente. 
 
1.3.2. O valor a ser pago pelo trabalho desenvolvido com o objetivo de regularização fundiária será de 
R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade a ser regularizada.    
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1.3.2.1 Para a categoria de regularização fundiária serão destinados, no total, R$ 20.000,00 (vinte mil re-
ais) que correspondem a 40 (quarenta) unidades, podendo ser desenvolvidas por um único proponente, 
se este executar sua atividade para o número máximo de imóveis necessitados da regularização. 
 
1.4. O somatório dos projetos selecionados nas duas categorias seguirá o planejamento orçamentário 
do CAU/CE para 2020, disposto na cláusula terceira do presente edital.  
 
1.5. Cada proponente somente poderá enviar uma única proposta, seja para elaboração de ações de 
projetos de melhorias habitacionais, seja para ações de projeto de regularização fundiária, respeitando as 
limitações acima expostas. 
 
 
2. DO FUNDAMENTO LEGAL  
 
2.1. Esta modalidade de concessão de apoio está prevista na Resolução CAU/BR nº 94, de 7 de no-
vembro 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/CE.  
 
 
3. DOS RECURSOS FINANCEIROS  
 
3.1. O montante total dos recursos financeiros do presente Edital é de R$ 40.000,00 (quarenta mil re-
ais), a ser alocado entre a(s) proposta(s) selecionada(s), estando previsto no planejamento orçamentário 
do CAU/CE para 2020, na conta 6.2.2.1.1.01.07.02.002 – Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades, Centro 
de Custo 4.02.05.009 - Projeto Assitência Técnica em Habitação Social.  
 
 
4. DO CRONOGRAMA 

A chamada pública de apoio institucional para a Assistência Técnica de Interesse Social obedecerá ao cro-
nograma apresentado a seguir:  
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CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 15/05/2020 

Recebimento das propostas 
A partir da publicação até o dia 

17/06/2020, até às 23h 59min 

Pedidos de esclarecimentos decor-

rentes de dúvidas na interpretação 

do presente edital e/ou impugna-

ções gerais 

Até 5 (cinco) dias úteis da data-

limite para envio da proposta 

Termo final do prazo para impugna-

ção ao edital pelos proponentes 
15/06/2020, às 23h 59min 

Análise dos documentos de habilita-

ção e seleção das propostas 
Até o dia 22/06/2020 

Divulgação do resultado da habilita-

ção e das propostas selecionadas 
Previsão até o dia 22/06/2020 

Prazo para recurso do julgamento da 

habilitação e das propostas 

Até 3 (três) dias úteis após a divul-

gação do resultado 

Decisão final dos recursos pelo ple-

nário do CAU/CE 
Previsão até o dia 01/07/2020 

Publicação do resultado definitivo 

das habilitações e das propostas 

selecionadas 

Previsão até o dia 01/07/2020 

Assinatura do contrato – apoio insti-

tucional 

Até 2 (dois) dias após a publicação 

do resultado definitivo 

Termo final para execução das pro-

postas 
30/11/2020 
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5. DOS REQUISITOS  
 
5.1. Somente será considerada a proposta cujos projetos sejam executados até o dia 30 de novembro 
de 2020. 
  
5.2. A proposta deve promover a assistência técnica às habitações de interesse social por meio das 
atividades desenvolvidas e/ou coordenadas por Arquitetos e Urbanistas (Resolução CAU/BR nº 21/2012), 
conforme os princípios da Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, em áreas urbanas ou rurais.  
 
5.3. 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, prioritariamen-
te,  bem como informem, eduquem e difundam os conhecimentos e/ou troca de experiências com vista à 
ATHIS. 
 
5.4. Poderá participar do processo seletivo Pessoa Jurídica (PJ) registrada no CAU, fazendo-se repre-
sentar pelo arquiteto e urbanista, anotado como responsável técnico da empresa com registro ativo no 
CAU/CE, devendo ser apresentados os documentos abaixo listados: 
 
5.4.1. 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) dos representantes legais da PJ; 
 
5.4.2. Certidões de Registro e Quitação – CRQ, emitidas pelo CAU, da Pessoa Jurídica e da Pessoa Física 
do responsável técnico; 
 
5.4.3. Comprovante de endereço da pessoa jurídica; 
 
5.4.4. Comprovante de endereço do representante legal da pessoa jurídica; 
 
5.4.5. Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente 
registrados nos órgãos competentes;  
 
5.4.6. Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se 
for o caso;  
 
5.4.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 
5.4.8. Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal da sede da referida Pessoa Jurídica.   
 
5.4.9. Provas de regularidade fiscal, sendo:                                                                                                            
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5.4.9.1. Certidão negativa de débitos relativa aos tributos e contribuições federais e à dívida ativa da 
União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;  
 
5.4.9.2. Certidão negativa de débitos relativa às contribuições previdenciárias e às de terceiros, expedida 
pelo órgão da Receita Federal do Brasil;  
 
5.4.9.3. Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedi-
do pela Caixa Econômica Federal;  
 
5.4.9.4. Certidões negativas de tributos estaduais e municipais, ou, em se tratando de contribuinte isen-
to, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do Estado e do Município;  
 
5.4.9.5. Certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo órgão competente da Justiça do Traba-
lho;  
 
5.4.9.6. Declaração de que atende o art. 7º, inciso XXXIII da constituição, conforme modelo aprovado pe-
lo Decreto nº 4358, de 2002.  
 
5.5.  Também poderá participar Pessoa Física (PF), que deverá apresentar as seguintes documenta-
ções na ocasião do certame:  
 
5.5.1. 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). 
 
5.5.2. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CRQPF emitida pelo CAU. 
 
5.5.3. Comprovante de endereço residencial; 
 
5.5.4. 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; 
 
5.5.5. 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 Esta-
dual; 
 
5.5.6. 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.  
 
5.6. O proponente deverá manter a regularidade da documentação listada nos itens 5.4 e 5.5 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/CE de nova 
documentação em caso de vencimento ou alteração dos documentos apresentados.  
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5.7. Os documentos solicitados devem estar válidos no ato da inscrição. Caso o proponente selecio-
nado tenha algum documento vencido durante a duração do contrato, este fica responsável pelo envio ao 
CAU/CE da nova documentação válida. 
 
5.8. Poderão participar deste processo seletivo projetos contendo ações possíveis para efetivação da 
execução da assistência técnica, sobre uma das duas modalidades a seguir especificadas, separadamente: 
 
5.8.1. Melhorias habitacionais em assentamentos humanos urbanos: Ações de assistência técnica habi-
tacional de interesse social voltadas a setores e moradias “consolidados” ou “consolidáveis” (ou seja, se-
tores e moradias que não sofrerão remoções em intervenções futuras para eliminação de riscos, adequa-
ção ambiental ou implantação de infraestrutura) e visam a qualificar a autoconstrução ou o autoempre-
endimento habitacional, enfrentar patologias construtivas, precariedades, baixos níveis de salubridade e 
conforto. Esse campo de atuação deve ser tratado e apresentado como um problema coletivo (ainda que 
sejam soluções individuais) e aderente ao território, como um serviço com a perspectiva de universaliza-
ção. As ações devem visar à mobilização comunitária e projeto participativo.  
 
5.8.1.1. Nesta modalidade devem ser entregues os seguintes produtos:  
  
Projeto arquitetônico de reforma contendo:  
- Planta de Locação; 
- Planta baixa existente; 
- Planta baixa da proposta de melhoria, com especificação de materiais; 
- Elevações da proposta de melhoria, com especificações de materiais;  
- Imagens virtuais, quantas o profissional julgar necessárias; 
- Quantitativo de materiais; e 
- Registro de Responsabilidade Técnica – RRT na modalidade Social. 
 
5.8.1.2. O proponente deverá declarar sobre a desnecessidade da elaboração dos projetos complemen-
tares, mediante o preenchimento de Declaração constante no Anexo IV (Projeto hidráulico, Projeto Sani-
tário, Projeto de instalações elétrica de baixa tensão e Projeto de estrutura de concreto).;  
 
5.8.1.3. Pontos relevantes para a avaliação da proposta serão: número de famílias beneficiadas; relevân-
cia do tipo de intervenção; apresentação de garantias de efetivação das melhorias (execução da obra); 
entre outros. 
 
5.8.2. Projeto de Regularização Fundiária de Interesse Social é parte fundamental da defesa e garantia 
do direito à moradia digna e à cidade, através de ações de Assistência Técnica Habitacional de Interesse 
Social junto à comunidades, movimentos por moradia organizados, associações ou grupos de moradores 
de assentamentos precários, ocupações de terrenos, em conformidade com os direitos de moradia esta-
belecidos pela Constituição Federal de 1988.  
 
5.8.2.1. Nesta modalidade devem ser entregues os seguintes produtos:  
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- Levantamento arquitetônico contendo a Planta de Locação com identificação dos confinantes e a planta 
baixa do imóvel com suas devidas dimensões e áreas; 
- Memorial descritivo; e                                                                                                                                                  
- Registro de Responsabilidade Técnica – RRT na modalidade Social. 
 
5.8.2.2. Pontos relevantes para a avaliação da proposta serão: número de famílias beneficiadas; relevân-
cia da ação para a área; parcerias com interlocutores do Direito e da Justiça que apontem para a efetiva-
ção da regularização fundiária; entre outros. 
 
5.9. O produto do objeto do presente Edital deve ser oferecido de forma gratuita aos beneficiários. 
  
5.10. Os projetos deverão visar à busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de ca-
ráter participativo e a democratização do conhecimento. 
  
5.11. Para fins de seleção da comunidade usuária (famílias com renda mensal de até 3 (três) salários 
mínimos), deverão ser consultados os sistemas de atendimento implantados por órgãos colegiados muni-
cipais, nos termos do parágrafo quarto, do artigo 3º, da Lei n.º 11.888/2008.  
 
 
6. DAS RESTRIÇÕES  
 
6.1. 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 respec-
tivas pendências.  
 
6.2. 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: 
 
6.2.1. 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 cargo de livre provimento;  
 
6.3. Não serão apoiados projetos propostos por entidade que não seja responsável legal pela propos-
ta inscrita.  
 
 
7. DAS INSCRIÇÕES E ENVIO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. 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 publica-
ção do extrato do presente edital no D.O.U., com prazo final para entrega das propostas e documenta-
ções necessárias até o dia 17 de junho de 2020, às 23h 59min. 
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7.2. A inscrição compreende o preenchimento integral, submissão e envio do “Formulário para Solici-
tação de Apoio Institucional nº 01/2020” – Anexo I, a ser disponibilizado no domínio 
http://www.cauce.org.br, que deve ser encaminhado até a data limite de inscrição, por meio de e-mail 
para o endereço eletrônico coord.athis2020@cauce.gov.br, juntamente com os documentos obrigatórios 
digitalizados, referentes aos itens 5.4. e 5.5. 

                                                                                                                                                                                             

7.3. A proposta deverá conter a descrição das atividades dos projetos concorrentes a serem elabora-
dos com o apoio do CAU/CE de acordo com o Anexo I. 
 
7.4. 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.  
 
7.5. O CAU/CE não se responsabilizará por eventuais problemas técnicos no envio das documenta-
ções requisitadas neste Edital. 
 
8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e/ou impugnações gerais deve-
rão ser enviados até 5 (cinco) dias úteis antes da data final para envio de propostas, exclusivamente por 
meio eletrô- 

nico, no mesmo endereço disponibilizado no subitem 7.2, coord.athis2020@cauce.gov.br, informando o 
número deste edital e o nome completo do interessado. 
 
8.1.1. 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. 
 

8.2. 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 Cha-
mamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
 
8.3. 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.  
 
8.4. 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 es-
tabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

 
9. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
9.1. As propostas serão analisadas nos seguintes moldes:  
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9.1.1. Avaliação das informações - nesta etapa, a proposta é analisada quanto ao atendimento à legis-
lação e requisitos do presente edital e da Resolução CAU/BR nº 94/2014; 

                                                                                                                                                                                             

9.1.2. A(s) proposta(s) habilitada(s) será(ão) avaliada(s) e selecionada(s) pelos conselheiros indicados 
para a comissão julgadora, conforme Deliberação Plenária Extraordinária Nº 001-05/2019. Ver Anexo III. 

 

9.2. O apoio técnico para a seleção da(s) proposta(s) será prestado pela Comissão de Política Urbana 
e Ambiental (CPUA-CAU/CE) e funcionários do CAU/CE para análise da documentação recebida.  
 
10. DOS RECURSOS CONTRA OS RESULTADOS  
 
10.1. 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. 
 
10.2. A decisão final sobre recursos tem previsão de publicação para até o dia 01 de julho de 2020.  
 
11. DO RESULTADO FINAL 
 
11.1. O resultado final será publicado no sítio eletrônico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Ceará – CAU/CE, www.cauce.gov.br, bem como publicado no Diário Oficial da União – D.O.U. em até 05 
(cinco) dias úteis após proferido o resultado final. 
 
11.2. Serão considerados desistentes os candidatos que não assinarem o Contrato e o enviarem ao e-
mail do Presidente (presidente@cauce.gov.br), com cópia para o e-mail do jurídico 
(juridico@cauce.org.br) na data previamente comunicada, via e-mail, e publicada no sítio eletrônico do 
CAU/CE, com previsão para até 2 (dois) dias após a publicação do resultado definitivo. 
 
11.3. 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/CE proceder à 
convocação do candidato classificado subsequentemente, se houver.  
 
 
12. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
 
12.1. O(s) selecionado(s) a ser(em) CONTRATADO(S) e com o(s) qual(is) o CAU/CE assinará CONTRA-
TO(S) deverá(ão) 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.   
 
12.2. A minuta do contrato a ser celebrado entre as partes está no Anexo II deste Edital. 
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13. DO PAGAMENTO  

 

13.1. O proponente deverá indicar no “Formulário de Solicitação” (ANEXO I), o valor do futuro projeto, 
respeitado o limite estipulado na Resolução CAU/BR nº 94/2014, bem como no objeto do presente edital. 
A liberação dos recursos para o projeto selecionado será parcelada, de acordo com as etapas de seu de-
senvolvimento, conforme definição constante de acordo com a disponibilidade orçamentária do CAU/CE.  
 
13.2. O valor apresentado na proposta deve ser coerente com o custo dos projetos.  
                                                                                                                                                                             
13.3. O proponente é responsável pela execução das ações necessárias à realização do projeto e ao 
seu respectivo Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), não cabendo ao CAU/CE atribuições operaci-
onais como divulgação, mobilização de público, cessão de espaço e/ou infraestrutura para realizar o pro-
jeto, viabilização de palestras ou coordenação de rodadas de negócios.  
 
13.4. Os recursos repassados aos selecionados, mesmo que parcialmente, serão devolvidos ao 
CAU/CE, com os consectários legais, nas seguintes situações:  
 
13.4.1. Caso os projetos não sejam executados na íntegra;  
 
13.4.2. Caso os projetos sejam executados por um valor menor do que o valor apresentado no formulá-
rio de solicitação. 
 
13.4.3. Caso não seja cumprido o prazo final de entrega dos projetos.   
 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
14.1. O ato de envio da proposta pressupõe plena concordância de todos os termos deste Edital. 
 
14.2. Os resultados de todas as fases do Processo de Seleção são soberanos, ficando a critério do 
CAU/CE modificar datas de publicação das fases de Seleção sem aviso prévio, não cabendo recursos. 
 
14.3. Fica estabelecido o endereço eletrônico do CAU/CE (http://www.cauce.gov.br), para a divulga-
ção de quaisquer informações públicas sobre o presente certame, sem prejuízo da utilização de outros ve-
ículos de comunicação, oficiais ou não, de que o CAU/CE venha a dispor.  
 
14.4. O CAU/CE reserva-se do direito de divulgar o apoio institucional e de utilizar, quando julgar opor-
tuno, imagens e produtos do projeto em suas ações e peças de comunicação institucional, bem como em 
seu portal na Internet, sem qualquer ônus adicional ao valor de apoio ajustado. Dessa forma, os termos 
contratuais entre o responsável pelo projeto e os demais envolvidos contemplarão a cessão de direito de 
utilização de imagens, ilustração, voz e produtos para as ações de comunicação do CAU/CE.  
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14.5. 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. 
 
14.6. 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 con-
correntes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte do CAU/CE. 
 
14.7. Os casos omissos serão solucionados pelo Comissão de Seleção de Propostas. 

 
Fortaleza, 15 de maio de 2020.  

      

 
 

NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO 
Presidente do CAU/CE 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
1. Proponente 

Razão Social | Nome 

C.N.P.J. | CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 

Endereço Nº 

Bairro Cidade Estado CEP 

Telefone Fax Web site E-mail 

2. Projeto 

Nome do Projeto 

Período de Realização Local de Realização 

  
INÉDITO 

    
ÃO INÉDITO – CONTINUAÇÃO, NOVA VERSÃO, ETC. 

2.1. Representante Legal (Para PJ) 

Nome RG nº 

Cargo CPF nº 

E-mail Celular Telefone 

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

Nome Cargo 

Telefone Celular E-mail 

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 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
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/CE 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 

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. 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 
8. Estimativas de custo dos Projetos 

 R$ % SOBRE O CUSTO TOTAL 

 

Valor apoiado por outros parceiros  

  

 
Valor apoiado pelo CAU/CE  

  

TOTAL DO PROJETO  100% 

9. Parcerias 

 

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/CE 

Item/Detalhamento Tipo de despesa Quantitativo/unidade R$ 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL GERAL (R$) DE GASTOS  
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ANEXO I - – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

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

Originalidade/Inovação do projeto Nota Nota 

 
● 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. 

   

 

2,5 

 

Clareza e coerência na apresentação do projeto Nota Nota 

 
● 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. 

  

 
. 

 

 
2,0 

 

Qualidade das contrapartidas Nota Nota 

 

 

 
● Serão analisadas o acesso dos arquitetos e urbanistas e estudantes de arquitetura e urbanismo às ações 

propostas, otimização dos recursos com espaços e infraestrutura para a participação do CAU/CE, a 

relevância das contrapartidas e seus desdobramentos para a atuação do CAU/CE. 

  

 

 

 
. 

 

 

 

 
1,5 

 

A relevância do projeto para o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo  Nota Nota 

 

 
● Potencial do projeto para a produção e difusão do conhecimento para 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; 

● Promoção, articulação e fortalecimento das entidades de arquitetura e  urbanismo; 

● Visibilidade institucional e fortalecimento da imagem do CAU/CE como fomentador da Arquitetura e Urbanismo para 

Todos. 

  
 

 

 
. 

 
 

 

 
1,5 

 

A relevância do projeto para a sociedade Nota Nota 

 
● Potencial do projeto para alcance de benefícios diretos ou indiretos à sociedade; 

● Viabilidade de execução das obras 

● Desenvolvimento social inclusivo, de forma a contribui para a redução de desigualdades e melhoria da 

qualidade de vida nos ambientes urbanos e rurais. 

   
 
 

2,5 

 

Total 
  

10,00 
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

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

Valor solicitado 
 

Valor Limite a ser Aprovado  

Valor aprovado 
 

14. Data de assinatura do Contrato  

(espaço reservado ao CAU/CE)  

15. Validade do Contrato  

(espaço reservado ao CAU/CE)  

16. Declaração De Regularidade Documental e Fiscal 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará – CAU/CE                 www.cauce.org.br / atendimento@cauce.org.br 
Rua do Rosário, 77 – 7º andar – Centro – Fortaleza – Ceará                                                 Telefone: (85) 3055-6440 CNPJ: 14.929.252/0001-04 

                                                                  

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº   /2020 – CAU/CE 

 

I – CONTRATANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ/CE, autarquia federal de 

fiscalização profissional regida pela Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, inscrito no CNPJ sob o nº 

14.929.252/0001-04, com endereço comercial na Rua do Rosário, nº 77, 7º andar, Centro, Fortaleza, CE, 

CEP 60.150-161, representado neste ato pelo Presidente, Napoleão Ferreira da Silva Neto, brasileiro, 

arquiteto, portador do registro CAU nº 0107883, CPF Nº 191.060.763-00, de acordo com o que dispõe o 

art. 35, I, II, III, da Lei nº 12.378/2010, de 31 de dezembro de 2010, Autarquia Federal, adiante 

denominada CONTRATANTE; 

 

II – CONTRATADA: (qualificação), doravante designada CONTRATADA; 
 

Resolvem, tendo em vista o Processo nº /2020, celebrar o presente contrato de prestação de serviços 

especializados, o que fazem mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

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 todos os anexos 

– Edital do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará - CAU/CE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO. 

2.1. A CONTRATADA deve executar a prestação dos serviços até o dia 30/11/2020, a partir do recebi-

mento 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, compreen-

dendo duas etapas distintas: 

 

2.3.1. 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, acom-

panhada de relatório de execução, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da entrega dessa documentação; 

 

2.3.2. O recebimento definitivo, pelo responsável que irá realizar o acompanhamento e fiscalização des-
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te 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 recebimen-

to provisório, e consistirá na verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital de 

Seleção Pública e da proposta da Contratada. 

 

2.4. A CONTRATADA se compromete em executar os serviços descritos nos anexos do Edital Nº 

01/2020. 

 

2.5. 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 especifi-

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

 

2.6. A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas ex-

pensas, 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. 

 

2.6.1. 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, fi-

cando sobrestado o pagamento até a realização das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 

 

2.6.2. Na impossibilidade da adoção das providências previstas no subitem 2.6, 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 seguran-

ça 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: 

4.02.05.009 – PROJETO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO SOCIAL – ATHIS. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 01 (um) ano, 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/CE. 

          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; 

 

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 soli-

citados 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; 
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7.1.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos seus bens, ou ainda a ter-

ceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza-

ção ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 

 

7.1.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos so-

licitados; 

 

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 CONTRA-

TANTE, nos prazos fixados na Cláusula Segunda, contados do recebimento da Ordem de Execução de Ser-

viço; 

 

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 contra-

to. 

 

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 CON-

TRATANTE, todas as despesas decorrentes da execução deste contrato e outras correlatas, tais como salá-

rios, seguros de acidentes, tributos, inclusive encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, indenizações, vale-refeição, vale- transporte e outras que porven-

tura 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; 
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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 pelo Sr. 

XXXXX Conselheiro Estadual do CAU/CE, 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; 

h) Recusar e devolver os serviços cuja execução não se verifique adequada, visto em desacordo 
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com especificações discriminadas no Anexo Único do contrato; 

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, emi-

tida e entregue ao responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato, para fins de liquida-

ção 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 Fede-

ral 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 Se-

cretaria 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 pe-

na 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. 

 

9.5.1. Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da rescisão do contrato, o 

pagamento deverá ser liberado. 

9.5.2.  
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9.6. O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os valores corresponden-

tes 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, inclusi-

ve, 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. 

 

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 con-

denação para o CONTRATANTE. 

 

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

probatórios 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 CONTRA-

TANTE, 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 su-

jeita 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 Adminis-

tração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente na esfera federal; 
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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; 

 

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, asse-

gurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

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

tratual. Fica reconhecido, pela CONTRATADA, os direitos da Administração, no caso de rescisão administra-

tiva por inexecução total ou parcial, na forma do art. 77, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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12.7. No caso de a inexecução ser parcial ou total, fica assegurado o CAU/CE 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 PRO-

POSTA 

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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. 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: 

4.02.05.009 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

15.1. O Foro competente para que seja dirimida qualquer dúvida decorrente do presente Contrato é o da 

Justiça Federal do Ceará, Seção Judiciária de Fortaleza. 

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. 

Fortaleza - CE,  de  de 2020. 

CONTRATANTE 
 
 
NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO 

Presidente do CAU/CE 

CONTRATADA 
 
 
TESTEMUNHAS: 

 

1.       

 

2.       
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ANEXO III – COMISSÃO JULGADORA DO EDITAL Nº 001/2020 

 

PROCESSO  

INTERESSADO CAU/CE 

ASSUNTO COMISSÃO JULGADORA DO EDITAL DE ATHIS 2020 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPECE Nº001-05/2020 

 

 

Dispõe sobre a aprovação da Comissão 

Julgadora do Edital de ATHIS para o ano de 

2020. 

 

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARÁ – 

CAU/CE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 29, inciso IX do Regimento Interno 

do CAU/CE, reunido extraordinariamente em Fortaleza-CE, no dia 19 de fevereiro de 2020, 

após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando que a Comissão Julgadora do Edital de Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social – ATHIS/2020 precisa ser aprovada em Reunião Plenária; 
 
Considerando que a Resolução nº 94 CAU/BR trata da concessão de apoio institucional pelo CAU na 
modalidade de Apoio à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social – ATHIS; 
 

Considerando o Ad Referendum nº 004/2020 da Presidência do CAU/CE que aprova os membros da 

Comissão Julgadora do Edital de ATHIS de 2020; 
 

 

DELIBEROU: 

 
1- Pela aprovação dos membros da Comissão Julgadora do Edital de Assistência Técnica para 

Habitação de Interesse Social – ATHIS para o exercício de 2020. 
2- A Comissão será composta por: Jéssica Chaves Ribeiro (coordenadora), Daniel Gonçalves 

Rodrigues (coordenador adjunto) e Henrique Alves da Silva (membro). 
 

 

Com 06 votos favoráveis, 00 votos contrários, 00 abstenções. 

 

 

Fortaleza-CE, 19 de fevereiro de 2020 

 

 
               ___________________________________ 

Napoleão Ferreira da Silva Neto 

Presidente do CAU/CE 
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REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA-RPE CAU/CE Nº 001/2020 

 

Local: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará – CAU/CE 

Endereço: Rua do Rosário, 77 – Centro – Fortaleza – Ceará 

Data: 19 de fevereiro de 2020 

Horário: 10h 

 

Folha de Votação 

 

CONSELHEIRO 
VOTAÇÃO 

Sim Não Abstenção    Ausência 

T
IT

U
L

A
R

 

Napoleão Ferreira da Silva Neto  - - - - 

Rebeca Gaspar Maia    x 

Francisco Antonio Laprovitera Teixeira x    

Lucas Ribeiro Rozzoline Muniz x    

Jessica Chaves Ribeiro x    

Marcia Gadelha Cavalcante (Licenciada) - - - - 

Rodrigo Ponce de Leon x    

Jefferson John Lima da Silva    x 

Antonio Carlos Campelo Costa (Licenciado) - - - - 

S
U

P
L

E
N

T
E

 

Naiana Madeira Barros Pontes     

Zilsa Maria Pinto Santiago x   - 

Regina Lucia Nepomuceno Costa e Silva x    

Camila Maria Nogueira de Santana     

Daniel Gonçalves Rodrigues     

André Soares Lopes     

Denise Sá Barreto Rebouçãs Seoane     

Francisco Edilson Ponte Aragão     

Mayara Carolina Araujo de Paula     

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

Histórico da Votação Plenária 
 

Sessão Plenária Ordinária  Nº 001/2020                    Data: 19/02/2020 
 

Matéria de votação: COMISSÃO JULGADORA DO EDITAL DE ATHIS 2020. 
 

Resultado da Votação: Sim (   06    )   Não  (   00   )   Abstenções (  00   )    
 

 

 

Secretário da Sessão:____________________ Presidente da Sessão:__________________________ 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES 

 
 

 
Eu, ___________________________________, Arquiteto(a) e Urbanista, CAU no _____________, 

empresa contratada (se houver) _________________________________________________, CAU no 

_____________, DECLARO, sob as penas da lei, a não necessidade de elaboração do(s) projeto(s) 

complementar(es) de (instalações hidráulicas) (instalações sanitárias) (instalações elétrica de baixa tensão) 

(estrutura de concreto), para a proposta de elaboração de ações referente a categoria de melhorias 

habitacionais (alínea a, do item 1.1, do presente Edital). Declaro, ainda, para os devidos fins de direitos e 

obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações aqui prestadas são 

verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil. Estou ciente de que a falsidade ou irregularidade 

desta declaração estão sujeitas às penalidades legais (Código Penal Brasileiro, art. 299) e disciplinares 

(Resoluções CAU/BR n° 52, de 6 de setembro de 2013, e n° 58, de 5 de outubro de 2013). 

 

 
 

 

 

 
 

 


