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INFORMAÇÃO JURÍDICA N° 27/CAM/2021 

Brasília (DF), 28 de setembro de 2021. 

 

ORIGEM: 

 

Gabinete da Presidência do CAU/BR. Assessoria Especial da 

Presidência. 

 

REFERÊNCIA(S): Protocolo SICCAU n° 1388771/2021. Edital de Chamamento 

Público de Apoio Institucional nº 6/2021, com o objeto geral 

de patrocínio cultural.  

 

INTERESSADO(S): Assessoria Especial da Presidência e Assessoria de 

Relações Institucionais e Parlamentares. 

 

ASSUNTO: Manifestação jurídica para instruir edital de chamamento 

público de apoio institucional, com o objeto geral de patrocínio 

cultural. 

 

EMENTA: Edital de Chamamento Público de Apoio Institucional nº 

6/2021, com o objeto geral de patrocínio cultural. 

Manifestação jurídica relativamente ao controle de legalidade 

dos atos e documentos que instruem a proposição. Revisão 

e proposição de alterações e supressão de lacunas no edital 

de chamamento público e anexos. Revisão e apresentação 

de substitutivo de minuta de termo de fomento.  

 

 

 

 

 

1.  O Gabinete da Presidência, por Mensagem Eletrônica de 15 de 

setembro de 2021, solicita a manifestação desta Assessoria Jurídica sobre os 

seguintes editais: 

 

• EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 

05/2021, com o objeto geral de APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL; e  

 

• EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 

06/2021, com o objeto geral de PATROCÍNIO CULTURAL.  
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2.  Por Mensagem Eletrônica de 15 de setembro de 2021 solicitei que 

fossem criados protocolos SICCAU sobre a matéria e neles inseridos os arquivos 

editáveis dos documentos submetidos a exame. 

 

3.  Logo a seguir, por Mensagem Eletrônica de 16 de setembro expedi 

orientações sobre a tramitação de processos com o objetivo de instaurar 

chamamentos públicos para o apoio institucional financeiro de projetos de terceiros. 

 

4.  Logo a seguir, por Mensagem Eletrônica de 16 de setembro de 2021, o 

Gabinete da Presidência presta as seguintes informações: 

 

(...) 

 

Agradeço pelos esclarecimentos e informo que os editais foram encaminhados 

à Assessoria Jurídica pelo SICCAU, conforme solicitado, com as seguintes 

numerações: 

  

1388769/2021 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO 

INSTITUCIONAL Nº 05/2021 - APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

1388771/2021 - EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO 

INSTITUCIONAL Nº 06/2021 - PATROCÍNIO CULTURAL. 

 

(...) 

  

5.  Em homenagem ao princípio da economicidade processual, ficam 

fazendo parte desta Informação Jurídica as Mensagens Eletrônicas citadas nos itens 

1 a 4 antecedentes, como se transcritas estivessem. 

 

6.  Nesta Informação Jurídica examino e manifesto-me sobre o EDITAL DE 

CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 6/2021, com o objeto geral de 

PATROCÍNIO CULTURAL. 

 

  É o breve relatório. Examino e opino. 

 

7.  A regulação de parcerias, no âmbito do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil (CAU/BR), foi iniciada pela Resolução n° 94, de 7 de novembro 

de 2014, que “Regulamenta a concessão de apoio institucional pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), caracteriza as suas modalidades e dá 

outras providências”. A norma prevê, logo de início: 
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Art. 1° Esta Resolução disciplina os procedimentos para apresentação, análise 

e deliberação sobre a concessão de apoio institucional pelo Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) a projetos de terceiros.  

 

8.                    Conforme ainda a Resolução n° 94, poderão ser apoiados os seguintes 

tipos de projetos: 

  

Art. 6° O CAU/BR poderá apoiar projetos relevantes para o desenvolvimento 

da Arquitetura e Urbanismo assim classificados nas seguintes modalidades:   

  

I - Modalidade Patrocínio Cultural:   

  

a) eventos: feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, conferências, 

seminários, congressos, premiações e atividades afins;   

  

b) publicações: livros, outras publicações e mídias cujos conteúdos colaborem 

para fomentar a Arquitetura e o Urbanismo e disseminar informações 

relevantes para o segmento;    

  

c) produções: audiovisuais e exposições;   

  

II - Modalidade de Apoio à Assistência Técnica para Habitação de Interesse 

Social: apoio a ser concedido às atividades desenvolvidas e/ou coordenadas 

por arquitetos e urbanistas, em acordo com os princípios da Lei n° 11.888, de 

24 de dezembro de 2008.  

  

9.  Com vigência superveniente à Resolução n° 94, a Lei n° 13.019, de 31 

de julho de 2014, alterada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015, prevê 

ampla regulação a reger as parcerias no âmbito da administração pública. Diz a 

disposição iniciadora da Lei: 

 

Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração 

pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, 

para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos 

de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em 

acordos de cooperação. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 

10.  Na medida, portanto, em que a Resolução n° 94 remete o apoio 

institucional de que trata, que tem natureza financeira, a projetos de terceiros, trata, 

na verdade, de matéria aderente com parcerias entre a administração pública e a 

sociedade civil na modalidade fomento, termos em que o exame do edital apresentado 

atrai as disposições da Lei n° 13.019, de 2014, alterada pela Lei n° 13.204, de 2015, 

relativas à tal modalidade de parceria.  
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10.1.                   Nesse sentido, sem prejuízo de que outras disposições da Lei que 

se aplicam a este exame, destaco aqui apenas aquelas de aplicação mais direta às 

ações de apoio institucional propostas nos editais referidos no item 1 acima: 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:  

 

I - organização da sociedade civil:  

 

a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios 

ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros 

eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou 

por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; (Incluído 

pela Lei nº 13.204, de 2015)  

 

(...)  

 

II - administração pública: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 

respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias, 

alcançadas pelo disposto no § 9º do art. 37 da Constituição Federal; 

 

III - parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes 

de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em 

termos de fomento ou em acordos de cooperação;  

  

(...)  

  

VIII - termo de fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da 

sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e 

recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a 

transferência de recursos financeiros;  

  

(...) 

 

X - comissão de seleção: órgão colegiado destinado a processar e julgar 

chamamentos públicos, constituído por ato publicado em meio oficial de 

comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante 

https://www.caubr.gov.br/
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de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 

administração pública;  

 

XI - comissão de monitoramento e avaliação: órgão colegiado destinado a 

monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade 

civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato 

publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo 

menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 

quadro de pessoal da administração pública; 

 

XII - chamamento público: procedimento destinado a selecionar organização 

da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de 

fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos; 

 

(...) 

 

Art. 17. O termo de fomento deve ser adotado pela administração pública para 

consecução de planos de trabalho propostos por organizações da sociedade 

civil que envolvam a transferência de recursos financeiros. 

 

11.  Não incidem nos editais de chamamento público propostos no item 1 as 

excludentes de aplicação da Lei n° 13.019 previstas no seu art. 3°, dispensando-se 

mesmo, pela obviedade, o exame dessas disposições excludentes. 

 

12.  Como se vê, sob o aspecto regulatório da Resolução n° 94, de 2014, 

respeitados os termos da Lei n° 13.019, de 2014, o apoio institucional de que trata a 

norma do CAU/BR é destinado a projetos de fomento; já de acordo com o edital ora 

em exame, os projetos de fomento a serem apoiados são aqueles de que trata o art. 

6°, inciso I, letra “b” da Resolução.  

 

13.  Nos termos antes expostos, as parcerias a serem promovidas pelo 

CAU/BR – administração pública que é sob a modalidade de autarquia federal – com 

organizações da sociedade civil, devem atender ao que prevê a Lei n° 13.019, de 31 

de julho de 2014, alterada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015, doravante 

simplesmente Lei de Parcerias. Logo, tanto a seleção, por meio de chamamento 

público, como a formalização do ajuste, sob a forma de termo de fomento, deve 

respeitar as disposições da Lei de Parcerias. 

 

14.  As disposições reguladoras do chamamento público estão distribuídas 

em todas as disposições da Lei de Parcerias, e, de forma mais específica, quanto ao 

edital do chamamento público, nos artigos 23 a 32i.  

https://www.caubr.gov.br/
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15.  Nesta Informação Jurídica examina-se o edital de chamamento público 

de apoio institucional com o objeto geral de patrocínio cultural encaminhado pelas 

áreas técnicas do CAU/BR proponentes das parcerias.  

 

DO EDITAL DA CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

16.  Ainda que a responsabilidade de elaborar o edital de chamamento 

público seja das áreas responsáveis pela promoção da parceria, observo que há 

aderência entre o edital e as disposições normativas aplicáveis – Lei n° 13.019 e 

Resolução CAU/BR n° 94 –, o que viabiliza positivamente o controle prévio de 

legalidade que incumbe ao órgão de assessoramento jurídico do CAU/BR por força 

do disposto no art. 38, parágrafo único da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993ii. 

Nesse sentido, pontuo objetivamente o resultado dos exames feitos em face do edital 

de chamamento público submetido ao exame desta Assessoria Jurídica. Vejamos: 

 

Disposição do Edital Disposições Normativas 

Atendidas 

Item 1. DA JUSTIFICATIVA 

 

Lei n° 13.019, artigos 5° e 6°. 

Item 2, DO OBJETO Lei n° 13.019, art. 24, § 1°, inciso III. 

 

Item 3. DO FUNDAMENTO 

LEGAL 

 

Lei n° 13.019, artigos 5° e 6°. 

Item 4. DOS DOCUMENTOS 

INTEGRANTES DESTE 

EDITAL 

 

Lei n° 13.019, art. 23 e disposições 

da lei em geral. 

 

Item 5. CRONOGRAMA Lei n° 13.019, artigos 9° a 12 e 
disposições da lei em geral. 
Ressalva-se a necessidade de 
ajustes no cronograma, levando 
em conta que nenhum prazo 
público se inicia ou se encerra em 
dias não úteis. Então, o 
cronograma deve ser ajustado a 
essa regra, de forma a se iniciar e 
findar em dias úteis. 
 

Item 6. FLUXOGRAMA Lei n° 13.019, artigos 9° a 12 e 

disposições da lei em geral. 
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Item 7. DOS PROJETOS Lei n° 13.019, artigos 22, 23, 

parágrafo único, I e 24, § 1°, III, 

naquilo que os projetos devem 

considerar nos planos de trabalho. 

 

Item 8. DOS RECURSOS 

FINANCEIROS 

Lei n° 13.019, art. 24, § 1°, incisos I 

e VI, ressalvando-se que deve ser 

identificada as contas 

orçamentárias sob as quais 

correrão os repasses de recursos. 

 

Item 9. DA PARTICIPAÇÃO 

NO CHAMAMENTO 

PÚBLICO 

 

Lei n° 13.019, artigos 23 e 24, quanto 

aos aspectos positivos, e art. 39, 

quanto aos aspectos de vedação. 

 

Item 10. DA INSCRIÇÃO  

 

Lei n° 13.019, art. 26, ressalvando-

se a necessidade de o período de 

inscrição ser ajustado para iniciar 

e encerrar em dia útil, termos em 

que deverá ficar prorrogado para 

o primeiro dia útil subsequente na 

hipótese de o período se encerrar 

em dia não útil. 

 

Item 11. DA ANÁLISE E 

SELEÇÃO DA PROPOSTA 

 

Lei n° 13.019, art. 22, no que diz 

respeito aos requisitos do plano de 

trabalho; art. 27, §§ 1° ao 6°, 

relativamente à qualificação e aos 

trabalhos da comissão de seleção de 

propostas; art. 24, § 1°, IV e V, 27 

relativamente à avaliação das 

propostas. 

 

Item 12. DOS CRITÉRIOS 

DE AVALIAÇÃO 

Idem item 11. 

 

 

Item 13. 

CONTRAPARTIDAS 

Lei n° 13.019, artigos 35, § 1° e 42, 

V relativamente à possibilidade de 

dispensa das contrapartidas. 

Resolução CAU/BR n° 94, 

relativamente à descrição das 

contrapartidas que serão admitidas. 

https://www.caubr.gov.br/
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Item 14. DA HABILITAÇÃO 

E DAS RESTRIÇÕES 

 

Lei n° 13.019, artigos 23 e 24, quanto 

aos aspectos positivos, e art. 39, 

quanto aos aspectos de vedação. 

 

Item 15. DO RECURSO 

ADMINISTRATIVO 

 

Lei n° 13.019, art. 24, § 1°, VIII, com 

ampla regulamentação sobre o 

direito a recurso e su tramitação. 

 

Item 16. DO PLANO DE 

TRABALHO 

Lei n° 13.019, artigos 22, 35, IV, 42, 

parágrafo único e 57, relativamente 

à apresentação e aos requisitos do 

plano de trabalho. 

 

Item 17. DA 

DOCUMENTAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO 

 

Lei n° 13.019, artigos 33 e 34. 

Ressalva-se que não se 

identificou, no entanto, o requisito 

referente ao prazo de 

funcionamento de que trata o art. 

33, V, letra “a”. 

 

Item 18. DO PARECER 

TÉCNICO 

 

Questão a ser tratada na etapa 

posterior à seleção e antecedente à 

formalização dos termos de fomento. 

 

Item 19. DA CELEBRAÇÃO 

DO TERMO DE FOMENTO 

 

Lei n° 13.019, artigos 33 a 35. Os 

termos do ajuste específico serão 

examinados na minuta. 

 

Item 20. DO REPASSE DE 

RECURSOS 

Lei n° 13.019, artigos 17, 42, incisos 

XIV e XIX, 48, 51, 53, 55. 

 

Item 21. DA 

APRESENTAÇÃO DE 

RESULTADOS 

(PRESTAÇÃO DE CONTAS) 

Lei n° 13.019, artigos 42, inciso VII, 

49, 51, 59, 61, 63 a 68. 

 

Item 22. DA FISCALIZAÇÃO 

E GESTÃO 

Lei n° 13.019, artigos 35, inciso V, 

letra “e” e 59.  
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Item 23. DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA  

 

Ressalva-se a necessidade de 

indicar as contas orçamentárias 

pelas quais correrão as despesas. 

 

Item 24. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem previsões normativas 

específicas. 

 

 

17.  Sem embargo de esta Assessoria Jurídica considerar que há aderência 

entre os termos do edital submetido a exame e as normas que regem o chamamento 

público, recomendo que sejam implementadas as alterações de texto que estão sendo 

propostas na minuta, conforme anotações com marcações de alterações, bem como 

que sejam examinadas as ressalvas indicadas no item 16 desta Informação Jurídica, 

relativamente aos itens 5, 8, 10, 17 e 23 da minuta de edital sob exame. 

 

DOS ANEXOS AO EDITAL DA CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

18.  Como parte integrante do Edital de Chamamento Público n° 6/2021 

constam os seguintes anexos: 

 

I - Resolução CAU/BR n° 94, de 7 de novembro de 2014; 

 

II - MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL; 

 

III - MODELO DE PLANO DE TRABALHO; 

 

IV - MODELO DE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA E 

INSTITUCIONAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CONVENENTE; 

 

V - ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS; 

 

VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE 

TERCEIROS; 

 

VII - MINUTA DO TERMO DE FOMENTO; 

  

VIII - MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL Normas gráficas; 

 

IX - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA (Inciso VII 

do Item 17 do Edital, artigo 26, incisos IX e X e art. 27, incisos I, II e III do Decreto nº 

8.726/2016 e incisos I, III e IV do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014); 
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X - Minuta de portaria da Presidência que tratará na nomeação dos membros da 

Comissão Especial de Seleção de Propostas do Edital de Chamada Pública de Apoio 

Institucional e dá outras providências. 

 

18.1.  O Anexo I, que é ato normativo do CAU/BR, e o Anexo VIII, que é norma 

operacional da área de comunicação social do CAU/BR, não comportam exame por 

parte do órgão de assessoramento jurídico. 

 

18.2.  Os modelos a que correspondem os Anexos II, III, IV e VI e as orientações 

para prestação de contas (Anexo V) são de natureza técnica ou institucional, ou 

financeira, ou de controle interno. Não reclamam, portanto, avaliação de natureza 

jurídica, até porque não se inserem nas atribuições do órgão de assessoramento 

jurídico atuar como instância revisora ou correcional dos atos das áreas técnica e 

instituciona, financeira e de controle interno. Por conseguinte, deixo de me manifestar 

sobre tais anexos. 

 

18.3.  A minuta de portaria da Presidência, correspondente ao Anexo X, e que 

deverá tratar da nomeação dos membros da Comissão Especial de Seleção de 

Propostas do Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional e dá outras 

providências, será objeto de revisão por parte deste órgão de assessoramento jurídico 

oportunamente, como já é praxe antes da edição de tais atos. Por conseguinte, deixo 

de me manifestar sobre esse anexo neste momento. 

 

19.  Examino a seguir o MODELO DE DECLARAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO 

DE PARCERIA, correspondente ao Anexo IX. 

 

19.1.  Pretende o modelo de declaração atender às seguintes disposições 

legais e regulamentares: 

 

 

Lei n° 13.019: 

 

 

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da 

sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que 

prevejam, expressamente: 

 

I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social;  

 

(...) 
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III - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 

seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 

requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da 

entidade extinta; 

 

IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 

com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

 

(...) 

 

 

Decreto n° 8.726, de 2016: 

 

 

Art. 26. Além da apresentação do plano de trabalho, a organização da 

sociedade civil selecionada, no prazo de que trata o caput do art. 25, deverá 

comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 

2º , nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 

34 da Lei nº 13.019, de 2014 , e a não ocorrência de hipóteses que incorram 

nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei , que serão verificados por 

meio da apresentação dos seguintes documentos: 

 

(...) 

 

IX - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com 

informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer 

das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão 

estar descritas no documento; e 

 

X - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre 

a existência de instalações e outras condições materiais da organização ou 

sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria. 

 

(...) 

 

Art. 27. Além dos documentos relacionados no art. 26, a organização da 

sociedade civil, por meio de seu representante legal, deverá apresentar, no 

prazo de que trata o caput do art. 25, declaração de que: 

 

I - não há, em seu quadro de dirigentes: 

 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública federal; e 

 

https://www.caubr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso; 

 

II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, 

inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 

órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; e 

 

III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública federal; 

 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 

pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

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

 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração 

pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei 

comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de 

bens, direitos e valores. 

 

(...) 

 

19.2.  Confrontando os termos da declaração objeto do Anexo IX com as 

disposições legais e regulamentares, verifico a sua aderência, na quase totalidade, 

com referidas disposições, ressalvando tão somente a necessidade de o modelo ser 

emendado, em conformidade com o art. 26, inciso IX, do Decreto n° 8.726, de 2016,  

para incluir o seguinte inciso VII, renumerando-se o atual: 

 

“VII - a Entidade e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das 

vedações previstas no art. 39 da Lei n° 13.019, de 2014;” 

 

 

MINUTA DO TERMO DE FOMENTO 

 

 

20.  Examino a seguir o MODELO DE TERMO DE FOMENTO, 

correspondente ao Anexo VII. 
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20.1.  Em exame o MODELO DE TERMO DE FOMENTO, Anexo VII, promovi 

a sua revisão e ajuste de cláusulas, termos em que aprovo a minuta que junto a esta 

Informação Jurídica. 

 

21. Isto posto, manifesto-me pela aprovação da minuta de edital de 

chamamento público e da minuta de termo de fomento, nos termos apresentados 

nesta Informação Jurídica, com as ressalvas contidas nos itens 16 (sobre os itens 5, 

8, 10, 17 e 23 do Edital), 17 e 19, bem como pela adoção da minuta de Termo de 

Fomento que se junta em substituição. 

 

22. Faço a justada de minuta de Termo de Autorização para exame e 

deliberação da Presidência do CAU/BR, o que é necessário para dar início à parte 

externa do chamamento 

 

É a informação. 

 

 
(assinado digitalmente) 

CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS 

Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica 

 

 
i Art. 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que 

orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, 

independentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei. 

 

Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem 

seguidos, especialmente quanto às seguintes características: 

 

I - objetos;  

 

II - metas;  

 

III - (revogado); 

 

IV - custos;  

 

V - (revogado); 

 

VI - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. 

 

Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento 

será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que 

tornem mais eficaz a execução do objeto. 

 

§ 1° O edital do chamamento público especificará, no mínimo:  
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I - a programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria; 

 

II - (revogado);  

 

III - o objeto da parceria;  

 

IV - as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;  

 

V - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à 

metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso;  

 

VI - o valor previsto para a realização do objeto;  

 

VII - (revogado);  

 

a) (revogada); 

b) (revogada); 

c) (revogada); 

 

VIII - as condições para interposição de recurso administrativo; 

 

IX - a minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria; 

 

X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. 

 

§ 2° É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: 

 

I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com 

representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da 

parceria; 

 

II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades 

ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais. 

 

Art. 25. (Revogado pela Lei nº 13.204, de 2015) 

 

Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública 

na internet, com antecedência mínima de trinta dias. 

 

Parágrafo único. (Revogado). 

 

Art. 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que 

se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento 

constitui critério obrigatório de julgamento. 
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§ 1° As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos 

desta Lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de 

fundos específicos. 

 

§ 2° Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha 

mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público. 

 

§ 3° Configurado o impedimento previsto no § 2° , deverá ser designado membro substituto que possua 

qualificação equivalente à do substituído.  

 

§ 4° A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio 

previsto no art. 26. 

 

§ 5° Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de 

referência constante do chamamento público. 

 

§ 6° A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria. 

 

Art. 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração 

pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da 

sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34.  

 

§ 1° Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos 

nos arts. 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a 

celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.  

 

§ 2° Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 1° aceite celebrar a parceria, 

proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos 

nos arts. 33 e 34. 

 

§ 3° (Revogado). 

 
ii Lei n° 8.666: art. 38 (...) Parágrafo único.  As minutas de editais de licitação, bem como as dos 

contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 
assessoria jurídica da Administração.   
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