
 

 
 

PROCESSO N° 1368625/2021 

PARCEIRO Instituto COURB 

OBJETO Item 4.1 do Edital de Chamamento Público nº 01/2021 

TERMO Termo de Patrocínio CAU/DF nº 01/2021 
 

 

RELATÓRIO DO FISCAL DA PARCERIA 

(Inciso II, art. 72 – Portaria Normativa Nº 03, de 20 de maio de 2019-CAU/DF) 
 

1. HISTÓRICO DO CONTRATO  

 

Referência: Pres tação  de contas do c ontrato/  convênio  Nº 01/2021. 

Processo: 1368625/2021 

Projeto:  
"Laboratório de Pedagogia Urbana" 

Financiador 

Principal: 

CAU/DF, com 90% (noventa 

porcento) do valor  global do 

projeto.  

TED/ Contrato/ 

Convênio Relacionado 

Termo de Patrocínio 

Nº 01 / 2021 

[X ] Não se 

aplica 

Tipo de Prestação de contas:  [X] FINAL [     ] PARCIAL 

Patrocinado Instituto COURB 

Vigência  do Instrumento:  Início: Outubro / 2021 Fim: Outubro/ 2022 

Coordenador  do Projeto: LUIS RENNAN SAMPAIO OLIVEIRA  

Fiscal do Projeto  1 : Marcos Theodoro de Carvalho  

 
2. ITENS CONSIDERADOS PARA MANIFESTAÇÃO DO FISCAL 

 
2 . 1 . A co mprovação da boa e regular aplicação  dos r ecursos  ( Art. 71 e 72 – Portaria Normativa 

nº 03/2019-CAU/DF) 

a) Houve alguma noti ficação  junto  ao  coordenador  ou  Fundação   por  

algum t ipo de inconformidade ? 

[ X ] Sim 

[     ] Não 

b) A execução f inanceira  do projeto acompanhou o previsto no  plano de 

trabalho, de acordo com as metas/ et apas estabelecidas? 

[ X] Sim 

[ ] Não 

c) Houve a veri ficação de todos os serviços/  produtos adquiridos em 

estr ita conformidade com o solicitado e em harmonia com o 

Plano de Trabalho? 

[ X ] Sim 

[    ] Não 

d)  Todas as no tas/ fa turas/  recibos / afins foram a presentadas,  

veri ficadas e atestadas pelo f iscal antes de sua efetiva execução 

f inanceira? 

[   ] Sim 

[X] Não 

Ressalvas / Aponta mentos / Cons iderações  do Fiscal em relação ao item 

a) Foi feita notificação sobre a necessidade do envio da Prestação de Contas dentro do prazo acordado; foi 

solicitada e deferida prorrogação para a prestação de contas. 
b) ---- 

c) ---- 

d) Elas foram apresentadas após a efetiva execução financeira, porém foram analisadas e aprovadas pelo 
fiscal administrativo. 

 



 

2 . 2 . Compatibilidade entre a execução e o que foi estabelecido no Plano de T rabalho 

( arts. 71 e 72 da Portaria Normativa nº 03/2019 ) 

a)   A   execução técnica das atividades ocorreu em [ X] Sim 
concordância com o previsto no projeto / proposta e 

[ ] Não plano e trabalho? 

 
b) Há Ressa lvas  na ava liação  deste i tem: 

   [ X ] Sim 

[    ] Não 

Ressalvas  / Aponta men tos / Considerações  do Fiscal em relação ao item 

a) O Relatório Final de Execução do Objeto, embora não tenha observado o formalismo que as normas de vigência pedem, foi 
apresentado em sua completude, com os requisitos materiais demandandos pela legislação atendidos, deixando a formalização do 

mesmo com o Relatório do Fiscal da Parceria, que certifica formalmente os atos apresentados, uma vez que a fiscalização da 

execução foi feita com o acesso à PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXECUÇÃO - Google Drive; 

b) A fiscalização foi feita com base em material disponibilizado pela patrocinada e por meio de averiguação de contrapartidas 
executadas, tais como: material disponibilizado, fotos das oficinas e impulsionamentos promocionais em plataformas digitais. 

Tudo disponiblizado em: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXECUÇÃO - Google Drive. 

 

3. MANIFESTAÇÃO DO FISCAL 

 
Informo para os devidos fins que a execução deste projeto foi acompanhada por  mim, f iscal do 

contrato,  conforme Portaria Ordinária nº. 02 , de 26 abril de 2022  – CAU/DF, por meio da avaliação do 

material disponibilizado pela patrocinada no seguinte endereço: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXECUÇÃO 

- Google Drive. 

 
Considerando estr itamente os itens acima elencados, de acordo com as atr ibuições de 

acompanhamento  do Fiscal,  inst ituídas  pela Porta ria Normativa  nº. 03, de 20 de maio de 2019 – CAU/DF,  

encaminho o presente r elatório para subsidiar  referida prestação de contas, pelo qual  sou favorável à 

sua aprovação, com ressalvas .  Ressalvas, porém, que não trazem prejuízos ao erário ou a execução 

do objeto.  

 

 
Brasília, 30 de junho de 2022 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus Theodoro de Carvalho  

Portaria  Ordinária nº. 02 , de 26 abril de 2022 –CAU/DF 

https://drive.google.com/drive/folders/1zTRQObvvFk-k0ToY52sq_ffrb5z9CEwe
https://drive.google.com/drive/folders/1zTRQObvvFk-k0ToY52sq_ffrb5z9CEwe
https://drive.google.com/drive/folders/1zTRQObvvFk-k0ToY52sq_ffrb5z9CEwe
https://drive.google.com/drive/folders/1zTRQObvvFk-k0ToY52sq_ffrb5z9CEwe
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