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ANEXO Nº IV  

 

TERMO DE FOMENTO N.º NÚMERO/ANO 

 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO DE 

ARQUITETURA E URBANISMO DO  

TOCANTINS – CAU/TO E A [RAZÃO SOCIAL 

DA ENTIDADE SUBVENCIONADA], PARA OS 

FINS QUE ESPECIFICA. 

 

 O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS – CAU-TO, pessoa 

jurídica de Direito Público, criada sob a forma de Autarquia Federal, através da Lei n.º 12.378/2010, 

regularmente inscrito no CNPJ/MF nº 15.002.367/0001-11, com sede na Quadra 103 Sul, Rua SO 05, 

Lote 12, Sala 04 e 05, na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins, telefone e endereço eletrônico 

indicados no rodapé, neste ato representado por______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________e a 

[RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE SUBVENCIONADA], [natureza jurídica], inscrita no CNPJ sob o 

nº [PREENCHER], com sede na Rua [PREENCHER], nº [PREENCHER], [PREENCHER], Bairro, 

Cidade, Estado, CEP [PREENCHER], representado(a) neste ato por [PREENCHER], profissão, portador 

da Carteira de Identidade nº [PREENCHER], expedida pela [PREENCHER], e do CPF nº 

[PREENCHER], doravante designado ENTIDADE SUBVENCIONADA; 

 

RESOLVEM, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, na Lei Federal nº 11.888/08, na Resolução 

CAU/BR nº 94/2014, no Edital de Chamamento Público n.º 003/2021, na modalidade Assistência 

Técnica para a Habitação de Interesse Social (ATHIS), e tendo em vista o resultado do julgamento das 

propostas, CELEBRAR o presente TERMO DE FOMENTO, que se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes. 

 

I. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Fomento é a execução de [PROJETO – DESCREVER] visando à 

consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos 

financeiros à Entidade Subvencionada, conforme especificações estabelecidas no Plano de Trabalho. 

 

II. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO 

2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho que, 

independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Fomento, bem como 

toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes. 

 

III. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Fomento iniciará na data de sua assinatura e findará no dia 

[PREENCHER], prazo final para execução do seu objeto, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e 

condições: 

a) Mediante termo aditivo, por solicitação da Entidade Subvencionada, devidamente fundamentada, 

formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada pelo CAU/TO; e 

b) De ofício, por iniciativa do CAU/TO, quando esse der causa a atraso na liberação de recursos 

financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. 
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IV. CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS 

 

Para a execução do(s) projeto(s) previstos neste Termo de Fomento, serão disponibilizados recursos pelo 

CAU/TO no valor total de [PREENCHER, na conta 6.2.2.1.1.01.07.02.002 – Convênios, Acordos e 

Ajuda a Entidades, dentro do Plano de Ação de Assistência Técnica em Habitação Social, conforme 

Plano de Trabalho.  

 

V. CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

5.1. A liberação do recurso financeiro se dará em 03 (três parcelas), nas condições que prevê o item 6.1 

do Edital, a saber:  

I - 30 % no ato de assinaturo do termo de fomento; 

II- 30 % Após aprovação da prestação de contas do investimento dos trinta por cento anteriorer; 

III- 40 % Após aprovação da prestação de contas do investimento dos trinta por cento anteriorer; 

 

5.2. É condição para o repasse do valor da subvenção que a Entidade Subvencionada demonstre situação 

de regularidade fiscal a ser aferida com a apresentação dos documentos relacionados no item 13.1 do 

edital.  

 

VI. CLÁUSULA SEXTA: DA CONTA BANCÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS 

RECURSOS 

 

6.1. Os recursos da subvenção recebidos pela Entidade Subvencionada serão depositados em conta 

corrente ativa em instituição financeira oficial, com o mesmo CNPJ, cujos dados bancários completos 

devem ser informados até 10 (dez) dias úteis contados a partir da assinatura deste Termo de Fomento. 

 

6.2. A Entidade Subvencionada deverá reservar uma conta exclusiva para a subvenção aprovada, a fim 

de facilitar a prestação de contas ao final. 

 

6.3. Os recursos da subvenção serão devolvidos ao CAU/TO pelo proponente, proporcionalmente à etapa 

não executada, caso a proposta não seja executada na íntegra e em sua totalidade. 

 

6.4.  Poderão ser pagas com recursos vinculados à subvenção, as despesas previstas no item 19.7 do 

Edital.  

 

6.5. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do subvenção, os saldos financeiros 

remanescentes, serão devolvidos ao órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas do responsável. 

 

6.6. Toda a movimentação de recursos no âmbito da subvenção será realizada mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 

bancária. 

 

6.7. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviço. 
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6.8. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, mediante 

justificativa da Entidade Subvencionada, poderá ser admitida a realização de pagamentos em espécie 

e/ou em cheque. 

 

VII. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CAU/TO E DA ENTIDADE 

SUBVENCIONADA 

 

7.1. O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as 

cláusulas pactuadas, com as normas previstas no preâmbulo deste Termo de Fomento, com o Edital 

de Chamamento Público n.º 003/2021, com a Proposta e Plano de Trabalho apresentados, os quais 

são partes integrantes deste Termo, como se transcritos estivessem, respondendo cada uma das 

partes pelas consequências de sua inexecução ou execução parcial. 

 

7.2. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais 

compromissos assumidos neste instrumento, cabe ao CAU/TO cumprir as seguintes atribuições, 

responsabilidades e obrigações: 

a) Promover o repasse dos recursos financeiros;  

b) Prestar o apoio necessário e indispensável à Entidade Subvencionada para que seja alcançado o 

objeto do Termo de Fomento em toda a sua extensão e no tempo devido; 

c) Monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Fomento, por meio de diligências e 

visitas, quando necessário, zelando pelo alcance dos resultados pactuados e pela correta aplicação dos 

recursos repassados, observando o prescrito na Cláusula Nona; 

d) Comunicar à Entidade Subvencionada quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos 

públicos ou outras impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto na legislação para 

saneamento ou apresentação de esclarecimentos e informações; 

e) Analisar os relatórios de execução do objeto; 

f) Analisar os relatórios de execução financeira; 

g) Receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do Termo de Fomento; 

h) Analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto do 

presente Termo de Fomento; e 

i) Aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias à 

exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, quando for o 

caso. 

 

7.3. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais 

compromissos assumidos neste instrumento, cabe à Entidade Subvencionada cumprir as seguintes 

atribuições, responsabilidades e obrigações: 

a) Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas deste termo, a legislação 

pertinente e o Plano de Trabalho aprovado pelo CAU/TO, adotando todas as medidas necessárias à 

correta execução deste Termo de Fomento, observado o disposto na Lei n.º 13.019/14, na Lei n.º 

11.888/08, e na Resolução n° 94/2014, do CAU/BR; 

b) Manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Fomento em conta 

bancária específica, na instituição financeira, observadas as vedações relativas à execução das despesas; 

c) Não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo subitem 19.8 do Edital de 

Chamamento Público nº 003/2021; 

d) Executar o Plano de Trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens 

públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia; 
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e) Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário à execução 

do Plano de Trabalho, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus 

tributários ou extraordinários que incidam sobre o instrumento; 

f) Permitir o livre acesso do CAU/TO, quando houver, e servidores do Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União, a todos os documentos relativos à 

execução do objeto do Termo de Fomento, bem como aos locais de execução do projeto, permitindo o 

acompanhamento in loco e prestando todas e quaisquer informações solicitadas; 

g) Quanto aos bens materiais adquiridos e/ou equipamentos locados com os recursos deste Termo de 

Fomento: 

i. Utilizar os bens materiais e/ou equipamentos em conformidade com o objeto pactuado; 

ii.Garantir sua guarda e manutenção; 

iii. Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer dano que os bens vierem a sofrer; 

iv.Arcar com todas as despesas referentes a transportes, guarda, conservação, manutenção e 

recuperação dos bens; 

v.Em caso de furto ou de roubo, levar o fato, por escrito, mediante protocolo, ao conhecimento da 

autoridade policial competente, enviando cópia da ocorrência à Administração Pública.  

vi.Por ocasião da conclusão, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, restituir à Administração 

Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 

aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias; 

h) Manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições de habilitação exigidas no Edital de 

Chamamento Público nº 003/2021; 

i) Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este 

Termo de Fomento, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas; 

j) Prestar contas dos recursos recebidos; 

k) Comunicar ao CAU/TO sobre as suas alterações estatutárias, após o registro em cartório; 

l) Submeter previamente ao CAU/TO qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho, na forma 

definida nesse instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas; 

m) Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

n) Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Fomento, o que não 

implica responsabilidade solidária ou subsidiária do CAU/TO quanto à inadimplência da Entidade 

Subvencionada em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos 

danos decorrentes de restrição à sua execução; e 

o) Quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental 

competente, da esfera municipal, estadual ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o 

caso, e nos termos da legislação aplicável. 

p) Cumprir com as contrapartidas delimitadas no Plano de Trabalho do Anexo III do Edital de 

Chamamento Público nº 003/2021. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

 

8.1. A Entidade Subvencionada deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização 

da despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o valor 

efetivo da compra ou contratação seja superior ao previsto no Plano de Trabalho, deverá assegurar a 

compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado. 
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8.2. Para fins de comprovação das despesas, a Entidade Subvencionada deverá obter de seus 

fornecedores e prestadores de serviços, notas fiscais, comprovantes fiscais, com data, valor, nome e 

número de inscrição no CNPJ da Entidade Subvencionada e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador 

de serviço, e deverá manter a guarda dos documentos originais pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do 

dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a 

apresentação da prestação de contas. 

 

8.3. É vedado à Entidade Subvencionada: 

a) Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo 

nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

b) Contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança no CAU/TO, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 

específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

c) Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste 

instrumento. 

 

8.4. É vedado ao CAU/TO praticar atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal pela 

Entidade Subvencionada ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços 

na referida organização. 

 

9. DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

 

9.1. A execução do objeto da parceria será acompanhada pelo CAU/TO por meio de ações de 

monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e 

regular da parceria, e deverão ser registradas em processo e na área de transparência do sítio oficial do 

CAU/TO. 

 

9.2. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações acerca do 

processamento da parceria, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária 

específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias existentes 

relacionadas à parceria. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXTINÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 

 

10.1. O presente Termo de Fomento poderá ser: 

a) Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato; 

b) Denunciado, por decisão unilateral do CAU/TO, mediante prévia notificação por escrito à 

Entidade Subvencionada; ou 

c) Rescindido nas seguintes hipóteses: 

i. Descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento; 

ii.Irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas 

pactuadas; 

iii. Violação da legislação aplicável; 

iv.Cometimento de falhas reiteradas na execução; 

v.Malversação de recursos públicos; 

vi.Constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados; 

vii.Não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização; 
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viii.Paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública; 

ix.Quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo de 

execução da parceria; e 

x.Outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável. 

10.2. Em caso de denúncia ou rescisão por culpa, dolo ou má gestão por parte da Entidade 

Subvencionada, devidamente comprovada, esta não terá direito a qualquer indenização. 

10.3. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 5 (cinco) dias úteis da abertura de 

vista do processo. 

10.4. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável ou neste 

instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a ser negociado entre as 

partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

 

11.1. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Fomento, a Entidade 

Subvencionada deverá restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 

receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob 

pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente do CAU/TO. 

 

11.2. Os débitos a serem restituídos pela Entidade Subvencionada serão apurados mediante atualização 

monetária, acrescidos de juros calculados da seguinte forma: 

a) Nos casos em que for constatado dolo da Entidade Subvencionada ou de seus prepostos, os juros 

serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos; e 

b) Nos demais casos, os juros serão calculados a partir: 

i. Do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da Entidade Subvencionada ou de seus 

prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou 

ii.Do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a item ï” desta 

alínea. 

c) Os débitos a serem restituídos pela Entidade Subvencionada observarão juros equivalentes à taxa 

referencial do do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado pela Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

12.1. A Entidade Subvencionada deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos, 

observado o item 22 do Edital.  

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

13.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da 

Lei n.º 13.019/14, da Lei nº 11.888/08, do Edital, e da legislação específica, o CAU/TO, garantida a 

defesa prévia no prazo de 10 (dias) contado da abertura de vista do processo administrativo, poderá 

aplicar à Entidade Subvencionada as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária; e 

c) Declaração de inidoneidade. 
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13.2. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades 

praticadas pela Entidade Subvencionada no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de 

penalidade mais grave. 

13.3. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas 

irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição 

da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as 

peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela 

provieram para a administração pública federal. 

13.4. A sanção de suspensão temporária impede a Entidade Subvencionada de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da administração pública 

federal por prazo não superior a dois anos. 

13.5. A sanção de declaração de inidoneidade impede a Entidade Subvencionada de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a Entidade 

Subvencionada ressarcir o CAU/TO pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da 

aplicação da sanção de declaração de inidoneidade. 

13.6. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de 

competência exclusiva do Presidente do CAU/TO. 

13.7. Da decisão administrativa que aplicar as sanções caberá recurso administrativo, no prazo de 10 

(dez) dias, contado da data de ciência da decisão, direcionado ao Plenário do CAU/TO. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração de valor ou 

ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação 

do respectivo extrato no Diário Oficial da União, a qual deverá ser providenciada pelo CAU/TO. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

O foro competente para dirimir, após prévia tentativa de solução administrativa, quaisquer dúvidas 

oriundas deste Termo de Fomento com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, é o da 

Justiça Federal, Seção Judiciária do Tocantins  

 

Palmas -TO, __ de _____ de 2021. 
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