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CHAMADA PÚBLICA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS Nº 01/2021  

 

 

Do Objeto: 

O presente Edital de Chamada Pública visa à apresentação de proposta por empresas de 

diversos ramos de atividades para concessão de desconto diferenciado sobre o valor dos 

serviços/produtos e serem oferecidos aos beneficiários do CAU/AM. 

Modalidade de Seleção: Chamada Pública de Convênio 

Publicação do Edital: 11 de fevereiro de 2021 

Recebimento das Propostas e Documentação Necessária:  

O recebimento das propostas será do dia 14.01.2021 até a data 20.12.2021, no horário das 08h 

às 14h na sede do CAU/AM. 

Divulgação das Propostas Apresentadas:  

Resposta direta ao interessado no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do recebimento da 

proposta, com a divulgação das parcerias realizadas no sítio eletrônico do CAU/AM. 

Data para Celebração do Convênio: 

Até a data 28.12.2021 

Envio das Propostas: 

As propostas podem ser encaminhadas por e-mail atendimento@cauam.gov.br ou por meio 

impresso na sede do CAU/AM, localizada na Av. Mário Ypiranga, nº 696 – Adrianópolis, 

CEP 69057-001, Manaus/AM no horário de atendimento 08h às 14h. 

Documentos Anexos a este Edital: 

Anexo I – Minuta do Termo 

Anexo II – Formulário de Solicitação de Convênio/ Parceria  

Contato para Maiores Informações:  

Gerente Administrativa e Financeira Sr (a) Cristianne Macêdo – Telefone: (92) 3302-2959 
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CHAMADA PÚBLICA DE CONVÊNIOS E PARCERIAS Nº 01/2021 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS - CAU/AM, 

Autarquia Federal criada através da Lei 12.378/10, com sede na Av. Mário Ypiranga, nº 696 - 

Adrianópolis – Manaus – AM, neste ato representado pelo seu Presidente, Jean Faria dos 

Santos, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público, para conhecimento dos 

convidados, que se fará realizar Chamada Pública de Convênio e Parcerias, nos termo do Art. 

34 da Lei 12.378/2010.   

De acordo com as disposições que seguem: 

 

Da Apresentação de Propostas 

O período de apresentação das propostas iniciará no dia 11 de fevereiro de 2021 e encerrará 

no dia 20 de dezembro de 2021. 

 

Do Objeto   

Apresentação de proposta por empresas de diversos ramos de atividades para concessão de 

desconto diferenciado sobre o valor dos serviços/produtos e serem oferecidos aos 

beneficiários do CAU/AM. 

 

Da Fundamentação Legal: Art.34, inciso XIV da Lei n. 12.378/2010. 

 

Dos Recursos Financeiros:  

Os convênios e parcerias ocorrerão sem qualquer ônus financeiro e ou repasse de valores 

entra as partes. 

 

Das Propostas: 

1. Poderão participar pessoas jurídicas legalmente constituídas. 

2. Somete serão aceitas propostas que ofereçam descontos de produtos/serviços aos 

beneficiários do CAU/AM. 

3. Serão beneficiários os arquitetos e urbanistas registrados e regulares perante o CAU/AM e 

os funcionários do Conselho. 
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4. As propostas podem ser de âmbito municipal, regional ou nacional, desde que realizados 

em território amazonense, e que ofereçam desconto aos beneficiários do Conselho. 

5. Poderão participar deste processo seletivo projetos que contemplem descontos 

diferenciados de serviço/produtos, tais como: postos de gasolina, farmácia e drogarias, 

academias, plotagem e impressão de projetos arquitetônicos, papelaria e material de 

escritório, equipamentos de informática, restaurantes, hospedagens e demais empresas de 

outros ramos de atividades. 

  

Das Condições de Habilitação 

1. Serão habilitadas pessoas jurídicas legalmente constituídas que apresentem em seu estatuto 

ou contrato social atividade compatível com o objeto do convênio solicitado, devendo 

apresentar os seguintes documentos em seus prazos de vigência: 

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 do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

IV – prova de inscrição no Cadastro Estadual de Contribuições, se houver; 

V - prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuições, se houver; 

VI – identificação dos representantes legais da pessoa jurídica: 

a) carteira de identidade; 

b) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF); 

VII – provas de regularidade fiscal, sendo: 

a) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

expedida pela Caixa Econômica Federal; 

b) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

c) Certidão de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, do domicílio ou sede da empresa; 

d) Certidão de Débitos Relativos a Tributos Municipais, do domicílio ou sede da 

empresa; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
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2. Não serão realizados convênios/parcerias apresentados por pessoa jurídica que não seja 

responsável legal pela proposta inscrita e ofertada.     

   

 Da Inscrição dos Projetos e Envio do Formulário 

1. O ato de inscrição compreende o preenchimento integral e entrega do Formulário de 

Solicitação de Parceria (Anexo II), acompanhado dos documentos de habilitação e da 

proposta de convênio, sendo encaminhado por e-mail para atendimento@cauam.gov ou por 

meio impresso na sede do CAU/AM. 

2. O início do recebimento dos projetos será no dia 11 de fevereiro de 2021 e o encerramento 

será no dia 20 de dezembro de 2021, no horário de atendimento ao público. 

3. O CAU/AM não se responsabilizará por extravios ou por atrasos ocorridos durante o 

processo de envio da documentação.  

 

Das contrapartidas 

1. O CAU/AM realizará a divulgação das empresas conveniadas junto aos profissionais, por 

meio de publicações no sítio eletrônico da Instituição, e-mail e redes sociais e 

disponibilização em campo específico do sítio, maiores informações da parceria (extrato do 

convênio/parceria); 

2. As empresas fornecerão descontos aos beneficiários do CAU/AM. 

 

Da Análise das Propostas  

A análise das propostas será realizada pela Comissão de Orçamento, Administração, 

Planejamento e Finança – COAPF em conjunto com a Presidência e apoio da assessoria 

jurídica, se necessário. 

São partes integrantes do presente documento: 

Anexo I – Minuta do Termo 

Anexo II – Formulário de Solicitação de Convênio  

Manaus, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

JEAN FARIA DOS SANTOS 

Presidente do CAU/AM 

 

mailto:atendimento@cauam.gov
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ANEXO I  

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, o CONSELHO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO DO AMAZONAS – CAU/AM, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ sob n° 14.891.387/0001-28, com sede na Rua Carlos Lacerda, 105, CEP 69057-410, 

Manaus - Amazonas, neste ato representado por seu Presidente JEAN FARIA DOS 

SANTOS, brasileiro, arquiteto, portador da Carteira de Identidade n°xxxxxxxx, expedida 

pelaXXXX, e do CPF n°XXXXXXXXXX, doravante denominado PARCEIRO 

AUTORGADO e de outro lado XXXXXXXXXXXX,(dados do parceiro), doravante 

denominado PARCEIRO AUTORGANTE, resolvem celebrar a presente Parceria, mediante 

as cláusula e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Parceria tem por objeto a concessão do desconto de XX % (valor por extenso), 

com as condições de pagamento XXXXXXX (se houver condições especiais para pagamento) 

nos produtos/serviços oferecidos pela empresa XXXXXXXXXXXXX aos beneficiários do 

CAU/AM, sendo estes os arquitetos e urbanistas registrados e regulares perante o CAU/AM e 

os funcionários deste Conselho. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS BENEFICIÁRIOS 

São beneficiários do presente Termo de Parceria: 

a) Arquitetos e Urbanistas registrados e regulares perante o CAU/AM; 

b) Funcionários do CAU/AM 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES PARA O DESCONTO  

Esta Parceria somente será válida aos arquitetos e urbanistas e funcionários do CAU/AM, 

com apresentação de declaração empregatícia (para funcionários) ou apresentação da carteira 

profissional e Certidão de Registro e Quitação válida (para arquitetos e urbanista). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO 

AUTORGADO 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O CAU/AM realizará a divulgação das empresas 

conveniadas junto aos profissionais, por meio de publicações no sítio eletrônico da 

Instituição, e-mail, redes sociais e disponibilização em campo específico do sítio, maiores 

informações da parceria (extrato do convênio/parceria).  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O CAU/AM ficará isento de qualquer responsabilidade, 

quanto a preços, qualidade ou quantidade, vícios ou defeitos dos serviços oferecidos; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Fornecer aos beneficiários a documentação necessária à 

comprovação do vínculo e regularidade com o CAU/AM, quando assim solicitado; 
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SUBCLÁUSULA QUARTA – O CAU/AM não responderá, nem solidária, nem 

subsidiariamente, por quaisquer obrigações fiscais, trabalhista, previdenciários, comerciais ou 

de qualquer natureza decorrente deste Termo de Parceria. 

SUBCLÁUSULA QUINTA – O CAU/AM isenta-se de quaisquer ônus oriundo dos serviços 

prestados aos beneficiários, relativos a essa Parceria.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO 

AUTORGANTE 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Oferecer aos beneficiários do CAU/AM seus produtos e 

serviços com os descontos e formas supramencionadas; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Fornecer as instalações adequadas à prestação de serviços 

aos beneficiários; 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – O pagamento de quaisquer das vendas ou serviços 

prestados deverá ser efetuado pelos próprios beneficiários, através de pagamento direto a 

empresa, de acordo com a forma escolhida pelo beneficiário e permitida pelo 

estabelecimento; 

SUBCLÁUSULA QUARTA – São passíveis de aumento os serviços fornecidos, com prévio 

aviso emitido por escrito pela respectiva empresa e encaminhado aos beneficiários já 

cadastrados. 

 

 CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

A Parceria ocorrerá sem qualquer ônus financeiro e/ou repasse de valores entra as partes. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O prazo de vigência do presente Termo de Parceira são de 

12 (doze) meses, a contar da assinatura do Termo, podendo ser rescindido, sem direito a 

indenização, a qualquer momento e por qualquer uma das partes, mediante comunicação por 

escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A parceria poderá ser renovada, diante da manifestação de 

interesse das partes, por períodos sucessivos, desde comprovada a manutenção da 

regularidade jurídica e fiscal da empresa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – As questões omissas neste Termo Parceria deverão ser 

preliminarmente resolvidas em comum acordo pelas partes; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Quaisquer modificações que por ventura sejam necessárias 

nas condições do presente Convênio, somente serão validadas mediante comunicação prévia e 

acordadas através de termo aditivo a ser firmado com o Parceiro. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA – As partes declaram, neste ato, que inexistem entre elas seu 

registro, qualquer tipo de associação, mandato, agenciamento, consórcio ou representação 

solidária.  

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

O foro do presente Termo de Parceria é a Justiça Federal, Seção Judiciária de Manaus/AM. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Termo lavrado em 

03 (três) vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 

 

Manaus, xx de xxxx de 2021. 

 

Jean Faria dos Santos 

Presidente do CAU/AM 

 

 

XXXXXXXXXX 

Empresa 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome:                      Nome: 

CPF:           CPF: 

Assinatura:         Assinatura: 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO/PARCERIA 

 

Nome Fantasia: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Municipal (se houver): 

Telefone: 

E-mail: 

Site: 

Tempo de Atuação no Mercado: 

Responsável pela Empresa: 

Serviços que deseja vincular ao Convênio/Parceria – Descrição resumida: 

Proposta do Convênio: 

Desconto sobre o valor total à vista (%): 

Parcelamento (condições): 

Outros Benefícios - Descrição resumida (se houver): 

Documentação (apresentação das documentações previstas no edital de Chamada 

Pública): 


