ATA DA REUNIÃO DE HABILITAÇÃO DOS PROPONENTES DA CHAMADA
PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 004/2020 – MODALIDADE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS

No dia vinte e três de junho de 2020, às oito horas e 30 minutos, por videoconferência
realizada na Plataforma Microsoft Teams, reuniu-se o Grupo de Trabalho instituído por
meio da Portaria Ordinatória nº 25, de 05 de junho de 2020, composto pela Gerente
Geral Anna Maria Louzada Drummond Nogueira, pelo Assessor Jurídico Luiz Felipe de
Moraes Araújo, pela Secretária do Plenário Marina de Figueiredo Lima (ausente) e
pela Gerente Técnica e de Fiscalização Samira de Almeida Houri, para a análise dos
documentos de habilitação da Chamada Pública para Patrocínio nº 004/2020 na
modalidade “Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS).
Na oportunidade, procedeu-se à HABILITAÇÃO dos proponentes:
- IDES – Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável;
- STUDIO. R Projetos e Consultoria LTDA;
- ARQN Reformas Populares;
- AH Serviços de Arquitetura Humana LTDA;
- Um Teto Para O Meu País – BRASIL;
- IDESSC - Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Sócio Cultural;
- Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua;
Noutra senda, procedeu-se à INABILITAÇÃO dos demais proponentes, conforme
indicado nos checklists preenchidos em anexo.
Nada mais havendo, a reunião foi encerrada e a ata foi aprovada pelos presentes.
Belo Horizonte, 23 de junho de 2020.

ORIGINAL ASSINADO

Anna Maria Louzada Drummond
Nogueira
Gerente Geral

Luiz Felipe de Moraes Araújo
Assessor Jurídico

Marina de Figueiredo Lima
(ausente)
Secretária do Plenário

Samira de Almeida Houri
Gerente Técnica e de
Fiscalização

IEDS – INSTITUTO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
( X ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for
o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
(não se aplica) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica
proponente que possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou
atividades compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
( X ) Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou,
em se tratando de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão
competente do Estado e do Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

HABILITADO

STUDIO. R PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
(não se aplica) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa
jurídica, se for o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica proponente que
possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou atividades
compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
( X ) Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou,
em se tratando de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão
competente do Estado e do Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

HABILITADO

ARQN REFORMAS POPULARES
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
( X ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for
o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica proponente que
possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou atividades
compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
(Certidão válida conforme Portaria Conjunta Nº 555, de 23 de março 2020, da Receita Federal do Brasil)
Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
( X ) Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou,
em se tratando de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão
competente do Estado e do Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

HABILITADO

AH – SERVIÇOS DE ARQUITETURA HUMANA LTDA
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
(não se aplica) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa
jurídica, se for o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica proponente que
possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou atividades
compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
( X ) Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou,
em se tratando de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão
competente do Estado e do Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

HABILITADO

UM TETO PARA O MEU PAÍS - BRASIL
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
(não se aplica) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa
jurídica, se for o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
(não se aplica) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica
proponente que possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou
atividades compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
(Não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipal, contudo, verificamos no site do
Prefeitura Municipal de São Paulo e a pessoa jurídica encontra-se regular) Certidões negativas ou
positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou, em se tratando de
contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do Estado e do
Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

HABILITADO

PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
(não se aplica) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa
jurídica, se for o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
(não se aplica) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica
proponente que possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou
atividades compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
(Certidão válida conforme Portaria Conjunta Nº 555, de 23 de março 2020, da Receita Federal do Brasil)
Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
(Não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipal, contudo, verificamos no site do
Prefeitura Municipal de São Paulo e a pessoa jurídica encontra-se regular) Certidões negativas ou
positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou, em se tratando de
contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do Estado e do
Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
(Não apresentou) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO
N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

INABILITADO

IDESSC - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE SÓCIO CULTURAL
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
( X ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for
o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
(não se aplica) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica
proponente que possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou
atividades compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
(Não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipal, contudo, verificamos no site do
Prefeitura Municipal de São Paulo e a pessoa jurídica encontra-se regular) Certidões negativas ou
positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou, em se tratando de
contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do Estado e do
Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

HABILITADO

CENTRO DE RECREAÇÃO DE ATENDIMENTO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
( X ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for
o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
(não se aplica) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica
proponente que possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou
atividades compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
(Não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipal, contudo, tentamos verificamos no site
da Prefeitura Municipal de Betim e não foi possível ter acesso à informação) Certidões negativas ou
positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou, em se tratando de
contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão competente do Estado e do
Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
(Não apresentou a declaração) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme modelo aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

INABILITADO

ASSOCIAÇÃO PASTORAL NACIONAL DO POVO DA RUA
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
( X ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for
o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
(não se aplica) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica
proponente que possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou
atividades compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
( X ) Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou,
em se tratando de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão
competente do Estado e do Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

HABILITADO

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA LUTA DOS SEM TETO
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(Não foi apresentada a Prova de Inscrição Municipal, contudo, tentamos verificamos no site da
Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e não foi possível ter acesso à informação) Prova de inscrição
nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento comprobatório de
isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
( X ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for
o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
(não se aplica) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica
proponente que possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou
atividades compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Certidão conjunta negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e
contribuições federais e a dívida ativa da União, expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
(Não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipal, contudo, tentamos verificamos no site
da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e não foi possível ter acesso à informação; Não foi
apresentada a Certidão Negativa de Débitos Estadual contudo, verificamos no site do Estado de São
Paulo e a pessoa jurídica encontra-se regular) Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas,
de tributos estaduais e municipais, ou, em se tratando de contribuinte isento, cópia do documento de
isenção, emitidos pelo órgão competente do Estado e do Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) data limite para o envio eletrônico, no e-mail patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020,
às 23:59.

INABILITADO

CENTRO COMUNITARIO PRO CONSTRUCAO E DESENVOLVIMENTO DO TAQUARIL EX CASTANHEIRAS- E
ADJACENCIAS - CECOMPCD- TECA
CHECK LIST CONFERIDO
(X) PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE APRESENTE EM SEU ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL
ATIVIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO DO PATROCÍNIO SOLICITADO (CAPÍTULO XIII. DO EDITAL)
DOCUMENTOS VIGENTES DE HABILITAÇÃO - ARQUIVO N.º 01:
( X ) Ato constitutivo, contrato social ou estatuto social com as alterações, se houver, devidamente
registrados nos órgãos competentes;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
( X ) Prova de inscrição nos cadastros estadual e municipal de contribuintes, se houver, ou documento
comprobatório de isenção de inscrição;
( X ) Cópia de documento que comprove o endereço declarado pela proponente, como conta de energia,
água, contrato de locação ou outros congêneres;
( X ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for
o caso;
( X ) Carteira de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) dos representantes
legais da pessoa jurídica;
( X ) Declaração constante no ANEXO II do presente Edital de Chamamento Público para Patrocínio,
assinada pelo representante legal da Pessoa Jurídica;
( X ) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF) dos(das) arquitetos(as) e urbanistas
integrantes do projeto;
(não se aplica) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ) da pessoa jurídica
proponente que possuir em seu objeto social atividades privativas de arquitetura e urbanismo ou
atividades compartilhadas que tenham arquitetos(as) e urbanistas como responsáveis técnicos; e
PROVAS DE REGULARIDADE FISCAL - ARQUIVO N.º 01:
(Não foi apresentada a Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários e a Dívida Ativa da União,
contudo, tentamos verificamos no site da Receita Federal do Brasil e identificamos que não foi emitida
certidão válida, no período de Março/2020 a Junho/2020, além de termos tentado emitir nova certidão,
entretanto, o sistema estava com indisponibilidade temporária) Certidão conjunta negativa, ou positiva
com efeito de negativa, de débitos relativos a tributos e contribuições federais e a dívida ativa da União,
expedida pelo órgão da Receita Federal do Brasil;
( X ) Certificado de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido
pela Caixa Econômica Federal;
( X ) Certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas, de tributos estaduais e municipais, ou,
em se tratando de contribuinte isento, cópia do documento de isenção, emitidos pelo órgão
competente do Estado e do Município;
( X ) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, de débitos trabalhistas, expedida pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho; e
( X ) Declaração de que atende o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo
aprovado pelo Decreto n.º 4.358/2002.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO I - PROPOSTA) – ARQUIVO N.º 02.
( X ) formulário para solicitar patrocínio (ANEXO III – PLANO DE TRABALHO) – ARQUIVO N.º 02.
(Apresentou documentação após a data e horário limite) data limite para o envio eletrônico, no e-mail
patrocinio@caumg.gov.br, até 22 de junho de 2020, às 23:59.

INABILITADO

