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PROCESSO

nq'iBRESSADO
ASSUNTO

CAU/BR
CESSÃO DE VEICULO
DELIBERAÇÃO

A

COMISSÃO

DE

ORGANIZAÇÃO

N' 18/2020

E

(COA CAU/BR)

ADMINISTRAÇÃO

(COA-CAU/BR),

reunida

ordinariamente
em Brasília-DF,na sededo CAU/BR,no dia 05 de marçode 2020,no uso das
competências que Ihe confere os incisos do art. 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do
assunto em epígrafe, e

Considerandoo ofício CAU/DF n' 502/2019-PRES,solicitando, no casode disponibilidade pol parte do
CAU/BR, a cessão de veículo ao CAU/DF para sua utilização na fiscalização;

Considerando o Regimento Interno do CAU/BR, aprovado pela Resolução CAU/BR n' 139, de 28 de

abril de 2017, que em seu art. 102, IX, explicita que compete à COA-CAU/BR propor ou apreciar e
deliberar sobre propostasde aquisição ou alienação de bens móveis e imóveis pelo CAU/BR, com
relação aos aspectosadministrativos e organizacionais;

Considerando
o art. 103,VI do RegimentoInternodo CAU/BR,o qual atribui à CPFl-CAU/BRz\
competência para propor, apreciar e deliberar sobre proposta de aquisição ou alienação de bens móveis e

imóveis pelo CAU/BR, com I'ilação aosaspectoseconómico-financeiros;

Considerandoque na cessãode uso é transferida gratuitamentea possedireta do bem a outro ente
pertencente à Administração Pública, que em contra partida assumeresponsabilidadespara com o
cedente, que poi sua vez, permanecerá com a propriedade do bem;

Considerando que a doação é uma modalidade de alienação onde há a transferência de propriedade clo
bem

Considerando a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que em seu art. 17 trata da doação de bens da
Administração Pública da seguinte forma:

Árt. 17.A alienação de bensda Administração Pública, stiboidinada à existo)loa de intet'esse
público

nortnas:

devidcmlente justiDcado,

será precedida

de avaliação

e obedecer'á às seguintes

11 - qtlando t7tóveis, dependerá de a'Palpação pl'é'Pia e de licitação,

dispensada esta nos

seguintes casos:
a) doação, pertnitida exctusivameYttepara$ns

e liso de interesse social, após a'palpação de sua

oportutaidade e collveniência sócio-ecotlõtltica, relativamente à escolha de outra fot'ma de
alienação;
Considerando o Decreto n' 9.373, de 1 1 de maio de 20 18, que estabelece,em seu art. 8' que a doação

prevista no art. 17 da Lei 8.666/93poderá ser feita em favor das autarquiase fundaçõespúblicas
federais e dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas,
quando se tratar de bem ocioso ou recuperável;
Considerando o ait. 10 do Decreto n' 9.373/201 8 estabelecer que ".4s c/ass#7cações
e ava/caçõesde be/zs
serão efetuadas por comissão especial, instituída pela autoridade competellte e composta por três semidores do

órgão ou da ultidade, }lo mini»lo:' \

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadasà Presidência do
CAU/BR, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/BR.
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DELIBERA

l

Solicitar à Presidência que, caso tenha interesse na doação de bens móveis do CAU/BR a outra
autarquia do CAU, promova a instituição de comissão especial, nos termos do art.IO do Decreto

9.373/2018, para efetuar a classificação e avaliação de bens, e elabore a justificativa de doação,

explicitandoa existênciade interessepúblico, o uso de interessesocial, bem como a
oportunidade e conveniência sócio-económica,relativamente à escolha frente outra forma de
alienação;
2.
3.

Solicitar que a justificativa seja encaminhadaà COA-CAU/BR e à CPFl-CAU/BR para
apreciação e deliberação;
Informar que, caso seja de interesse da Presidência apenas a cessão de bens, será necessário a
elaboração de Termo de Cessão de Uso, com a comprovação de interesse público na realização
do ato

Brasília-DF, 05 de março de 2020

ROSÉANTÕNIO ASSISDE GODOS(MG)
Coordenador em exercício
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Membro
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Membro
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