Ofício nº 022/2022-PRES

Brasília, 22 março de 2022.

À Senhora

Heloísa Melo Moura
Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil -IAB/DF
SCS Quadra 02, Bloco D - Edifício Oscar Niemeyer, Salas 205 e 206
Brasília – DF. CEP 70.316-900

Assunto: Prestação de contas de patrocínio do CAU/DF concedido ao IAB
Referência: Protocolo SICCAU nº 1099964/2020

Prezada,

Resumo
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal – CAU/DF publicou em 14.05.2019 a
Chamada Pública nº 02/2020. O edital, publicado em 25.05.2020, é referente à concessão de patrocínio,
no valor máximo de R$ R$ 56.257,05 (cinquenta e seis mil e duzentos e cinquenta e sete reais e cinco
centavos), a projetos que sensibilizem, informem, eduquem e difundam conhecimentos e/ou troca de
experiências com vista à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS. O valor
desembolsado ao patrocinado equivale a um total de R$ 56.241,00 como especificado no item 4.1 do
Termo de Convênio de Patrocínio n. 1/2020.

O Processo Administrativo nº 1099964/2020 reúne todos os documentos envolvidos no contrato nº
02/2020, referente à celebração do Termo de Convênio de Patrocínio n. 1/2020 do projeto denominado –
Capacitação em Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social ATHIS Brasília: ações práticas
pós-pandemia e módulo de Negócio Social, firmado junto ao Instituto de Arquitetos do Brasil –
Departamento do Distrito Federal – IAB/DF, CNPJ n. 00.480.533/0111-18, com vigência até 27 de julho
de 2021, prorrogado o prazo por mais 03 (três meses) conforme Ofício 281/2020 e Parecer Jurídico n.
43/2020.
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A prestação de contas foi encaminhada ao CAU/DF dentro do prazo de 90 (noventa) dias estipulado pelo
Termo de Convênio de Patrocínio n. 1/2020, no dia 27 de dezembro de 2021, por meio de correio
eletrônico oficial, no qual consta o Relatório Final de Prestação de Contas (Anexo 1)

Dos fatos

O IAB/DF informa que parte das atividades previstas não foi executada em virtude das complicações
ocasionadas pela pandemia de Sars-Cov-2. As demais atividades executadas foram devidamente
comprovadas em relatório final (Anexo 1).

Quanto à prestação de contas das atividades, foi apresentado Relatório Final de Execução das Atividades
no dia 27 de dezembro de 2021 no qual constam os links de acesso às notas fiscais dos desembolsos das
atividades executadas declaradas pelo IAB/DF, comprovadas por meio do documento supracitado (Anexo
1). Os valores dos desembolsos apresentados equivalem aos valores declarados no Relatório Final de
Prestação de Contas.

Conclusão

Por todo o exposto esta Comissão de Monitoramento e Avaliação, s.m.j., entende que restam cumpridos
os requisitos necessários para aprovação da prestação de contas apresentada pelo Instituto de Arquitetos
do Brasil – IAB, no entanto deve ser feita a devolução do valor parcial não utilizado, equivalente a
R$26.113,17 (vinte e seis mil cento e treze reais e dezessete centavos), corrigido com os juros
equivalentes à taxa referencial Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais,
conforme item 11.1 e 11.3 do Termo de Convênio de Patrocínio n. 1/2020. O prazo para devolução do
valor é de 30 (trinta) dias contados do recebimento deste Ofício.

De acordo com o Decreto nº 8.726/2016,
§ 4º Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de
monitoramento e avaliação:
II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar:

a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de
contas não apresentada; e
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b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a alínea “a” no prazo
determinado.

Atenciosamente,
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ANEXO 1
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