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CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 01/2022  

 

 

Do Objeto: 

O presente Edital de Chamada Pública visa à apresentação de requerimentos de apoio 

institucional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM a projetos, 

eventos e oficinas organizados por pessoas físicas ou jurídicas do ramo da arquitetura e 

urbanismo, devidamente regular perante o CAU. 

 

Modalidade de Seleção: Chamada Pública de Convênio 

Publicação do Edital: 11 de maio de 2022 

Recebimento das Propostas e Documentação Necessária:  

O recebimento dos requerimentos será do dia 16.05.2022 até a data 20.12.2022, 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 do 

requerimento, com a divulgação no sítio eletrônico do CAU/AM. 

Data para Celebração do Termo: 

Até a data 28.12.2022 

Envio das Propostas: 

As propostas podem ser encaminhadas por e-mail comunicacao@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 

Contato para Maiores Informações:  

Gerente Geral Sr.ª Jéssica Hall – Telefone: (92) 3302-2959  
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CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 01/2022  

 

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 Apoio Institucional, 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 dos requerimentos iniciará no dia 16 de maio de 2022 e encerrará 

no dia 20 de dezembro de 2022. 

 

Do Objeto 

  

Apresentação de requerimentos de apoio institucional do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Amazonas – CAU/AM a projetos, eventos e oficinas organizados por pessoas 

físicas ou jurídicas do ramo da arquitetura e urbanismo, devidamente regular perante o CAU. 

 

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. 

 

Dos requerimentos: 

1. Poderão participar pessoas físicas e jurídicas do ramo da arquitetura e urbanismo, 

devidamente regular perante o CAU, que seja organizador/ fomentador de projetos, eventos e 

oficinas, com ou sem fins lucrativos, de temas afins da arquitetura e urbanismo; 

2. O público alvo dos projetos, eventos e oficinas deverão abranger estudantes e/ou 

profissionais da arquitetura e urbanismo; 
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3. Cada proponente poderá inscrever um requerimento, sendo que novos cursos, eventos 

e projetos poderão entrar no Termo através de aditivo. 

4. Poderão envolver atividades realizadas no território amazonense ou à distância através 

de meio virtual. 

5. Os requerimentos poderão abranger eventos como: feiras, encontros profissionais, 

palestras, cursos, conferências, seminários, congressos, premiações, visitas técnicas e 

atividades afins. 

 

Da Inscrição dos Projetos e Envio do Requerimento 

1. O ato de inscrição compreende o envio de uma breve apresentação do projeto/evento/ 

oficina descrevendo as atividades a serem realizadas, público alvo, objetivos, calendário e 

programação do evento(s), previsão se é oneroso ou gratuito, contrapartida oferecida ao 

CAU/AM e demais informações cabíveis, sendo encaminhado por e-mail para 

comunicacao@cauam.gov.br ou por meio impresso na sede do CAU/AM. 

2. Deverão ser anexadas cópias dos documentos dos responsáveis pelo evento se pessoa 

física: RG, CPF e Certidão de quitação e regularidade perante o CAU e, se pessoa jurídica: 

atos constitutivos da empresa, Certidão de quitação e regularidade perante o CAU e dados do 

responsável técnico;   

3. O início do recebimento dos requerimentos será no dia 16 de maio de 2022 e o 

encerramento será no dia 20 de dezembro de 2022, no horário de atendimento ao público. 

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

processo de envio da documentação.  

 

Do Apoio Institucional 

1. O CAU/AM realizará a divulgação do evento junto aos profissionais e estudantes, 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. Poderá ser concedido uso do ambiente do CAU/AM para a realização de eventos 

compatíveis com o horário de expediente do CAU/AM, segunda-feira a sexta-feira, das 8h-

14h, com prévio agendamento e consulta de disponibilidade; 

3. O CAU/AM poderá realizar palestras técnicas sobre assuntos institucionais do Conselho; 
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4. Uso do logotipo do CAU/AM como ente apoiador, com imagem previamente aprovada 

pela instituição; 

5. Não haverá apoio financeiro, a qualquer título, presente ou futuro. 

 

Da Análise das Propostas  

1. A análise das propostas será realizada pela Comissão de Ensino e Formação e Exercício 

Profissional – CEFEP- CAU/AM em conjunto com a Presidência e apoio da assessoria 

jurídica, se necessário; 

2. O ato de inscrição pressupõe plena concordância de todos os termos deste Edital; 

3. Não serão aceitos assuntos incompatíveis com os princípios e interesses institucionais do 

CAU/AM. 

 

Divulgação das Propostas Apresentadas:  

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

requerimento, com a divulgação no sítio eletrônico do CAU/AM. 

 

São partes integrantes do presente documento: 

Anexo I – Minuta do Termo; 

Anexo II – Requerimento/Formulário para preenchimento da solicitação de apoio 

Institucicional.  

 

Manaus, 11 de maio de 2022. 

 

 

  

 

JEAN FARIA DOS SANTOS 

Presidente do CAU/AM 
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ANEXO I  

MINUTA DO TERMO DE APOIO INSTITUCIONAL 

 

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 Avenida Mário Ypiranga, 696, CEP 69057-

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

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

XXXX, e do CPF n°XXXXXXXXXX, doravante denominado APOIADOR e de outro lado 

XXXXXXXXXXXX, (dados do parceiro), doravante denominado APOIADO, resolvem 

celebrar o presente Termo de Apoio Institucional, mediante as cláusula e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a concessão de apoio institucional ao Projeto/ evento/ curso 

/oficina XXXXXXXXXX (descrição do projeto/evento), conforme apresentação anexa.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO APOIO INSTITUCIONAL  

O apoio institucional do presente Termo consiste: 

a) Divulgação do Projeto/Evento/oficinas; 

b) Uso da sede do CAU/AM, quando compatível e autorizado; 

c) Realização de palestra técnica pela equipe do CAU/AM, quando autorizado; 

d) Uso do logotipo do CAU/AM como ente apoiador, quando autorizado.  

  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA   

Fica estabelecido como contrapartida ao apoio institucional XXXXXXX (descrever a 

contrapartida) 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO APOIADOR 

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

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

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

os demais itens descritos na Cláusula segunda, quando cabíveis;  

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; 

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. 

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

prestados aos beneficiários, relativos a esse Termo.  
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CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO APOIADO 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Oferecer aos beneficiários do CAU/AM a contrapartida 

estabelecida na Cláusula Terceira; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Utilizar o logotipo do CAU/AM apenas quando 

previamente autorizado; 

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 – Comunicar o CAU/AM sobre toda e qualquer alteração no 

Projeto/evento/oficina, bem como realizar formalmente as solicitações necessárias.  

 CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

O Apoio Institucional 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 Apoio 

Institucional 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 dos requisitos 

de solicitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – As questões omissas neste Termo de Apoio Institucional 

deverão ser preliminarmente resolvidas em comum acordo pelas partes; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Quaisquer modificações que por ventura sejam necessárias 

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

acordadas através de termo aditivo; 

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 Apoio Institucional é a Justiça Federal, Seção Judiciária de 

Manaus/AM. 
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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 xxx de 2022. 

 

Jean Faria dos Santos 

Presidente do CAU/AM 

 

 

XXXXXXXXXX 

Apoiado 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome:                      Nome: 

CPF:           CPF: 

Assinatura:         Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 


