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EMENTA

Convênios.  Fomento.  Princípio  da

Legalidade.  Princípio  da  vinculação  ao

instrumento convocatório.

PARECER 

RELATÓRIO

Trata-se  de  processo  de  Chamada  Pública  para  patrocínio  de  eventos,

publicações e produções cujas ações sejam relevantes para a valorização e promoção

da arquitetura e urbanismo, nos termos do processo administrativo nº 1469612/2022.

O Edital de chamada, devidamente publicado no Diário Oficial, estabeleceu a

definição do objeto do patrocínio, o cronograma, bem como, as regras de participação

e avaliação dos projetos.  Passado o período de recepção dos envelopes de proposta,

em 08  de  abril  de  2022,  a  Comissão  Permanente  de  Licitações  (CPL)  do  CAU/GO,

designada conforme Portaria nº 60/2021, reuniu-se para abertura das propostas de

projetos da Chamada Pública nº 01/2022.

Os envelopes de foram analisados nos termos do Edital de Chamada Pública,

sobretudo com relação às condições de participação e habilitação descritas no capítulo

de nº 6 do Edital. Conforme ata lavrada pela CPL a proposta da recorrente (protocolo

nº 1502217/2020) foi inabilitada em razão de descumprimento do item do 6.1.1 VI “c”

do Edital que exigiu a apresentação de comprovante de endereço do representante

legal da proponente com expedição máxima de 90 dias. 

Em 12 de abril de 2022, a proponente apresentou recurso administrativo contra



a inabilitação alegando, em suma: 

1. Que a Comunidade da Construção, via Sinduscon-GO, tem o histórico de realizar

seus maiores eventos com a parceria do CAU/GO.

2. Que  a  inabilitação  implicaria  em  perda  significativa  para  as  missões

institucionais do Conselho dada a importância e a projeção do evento.

3. Que  motivo  da  inabilitação  não  depõe  contra  a  idoneidade  da  entidade

proponente.

4. Por fim, que está sendo providenciada a atualização do comprovante. 

É o breve relato.

FUNDAMENTOS

 O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 prevê que a Administração Pública

obedecerá  aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência. Sem prejuízo dos princípios constitucionais, o artigo 2º da Lei 13019/2014,

que  institui  o  regime  jurídico  das  parcerias  entre  a  administração  pública  e  as

organizações da sociedade civil, assim estabelece:

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.

 

Nesse sentido, tem-se que a regularidade do procedimento de chamamento

público está atrelado não apenas ao ditame legal - sentido estrito - mas também, à

observância de um sistema próprio de princípios jurídicos.

Para Victor Aguiar J. de Amorim:



Desse modo, a legalidade deve ser entendida como o princípio que vincula a

Administração a todo o sistema normativo, abrangendo não apenas as leis e

normas em sentido estrito (decretos, instruções normativas, portarias etc.),

mas  também  os  princípios  constitucionais  explícitos  (moralidade,

impessoalidade,  publicidade,  eficiência,  isonomia)  e  implícitos

(razoabilidade,  proporcionalidade,  boa-fé  objetiva,  proteção  à  confiança

legítima,  segurança  jurídica,  entre  outros).  Enfim,  na  perspectiva  do

princípio da juridicidade, fica a Administração vinculada ao Direito, reputado

como um sistema normativo, composto de regras e princípios. (Licitações e

contratos administrativos: teoria e jurisprudência / Victor Aguiar Jardim de

Amorim. – 3. ed. – Brasília, DF : Senado Federal, Coordenação de Edições

Técnicas, 2020. P.39)

Partindo dessa  premissa,  faz-se  necessário  analisar  o  processo  de  Chamada

Pública  nº  01/2021,  de  acordo  com  o  princípio  da  vinculação  ao  instrumento

convocatório.  Esse princípio estabelece que a Administração não pode descumprir as

normas e condições do Edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  É função do

Edital  estabelecer,  dentre  outros,  a  forma  de  participação  na  seleção  pública  e  o

procedimento  a  ser  observado  para  o  alcance  da  proposta  mais  vantajosa.  O

instrumento  convocatório  (Edital)  é,  portanto,  documento  central  no  tocante  à

realização dos chamamentos funcionando como “lei interna do certame”, de modo que

o descumprimento das regras, nele fixadas, acarretam a ilegalidade. 

A Lei 13019/2014 no inciso VI art. 34 exige  que, para celebração das parcerias

previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar: 

VI  -  relação  nominal  atualizada  dos  dirigentes  da  entidade,  com

endereço, número  e  órgão  expedidor  da  carteira  de  identidade  e

número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria

da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; (grifo nosso).



Tendo  em  vista  o  princípio  da  lealidade  e  com  o fito  de  atender,

especificamente,  à  disposição legal  em comento,  o  Edital  de  Chamada nº  01/2022

exigiu a apresentação de comprovante endereço com prazo de máximo de 90 dias. No

processo em questão, vê-se que a norma editalícia disposta no item 6.1.1  VI “c” não foi

observada pelo proponente e que não houve a apresentação justificativa relevante

para a omissão. Também cabe salientar que sequer foi realizada a apresentação, ainda

que extemporânea, da documentação correta para saneamento da irregularidade. Por

fim,  merece  destacar  que,  em  consulta  ao  processo,  constata-se  que  não  houve

qualquer conduta irregular ou ilícita por parte da Comissão de Licitação que mereça

revisão.

É o que cabe analisar.

CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  com  fulcro  no  artigo  17.2  do  Edital,  considerando,  o

princípio da legalidade, bem como, os artigos 2º e 34 da Lei 13019/2014, a CPL vem

por conhecer do recurso administrativo interposto pela SINDUSCON E OPINAR PELO

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

Remeto o processo licitatório à Autoridade Superior para DECISÃO.

Goiânia, 14 de abril de 2022.

Lorena Marquete da Silva

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Paulo Victor Seixo Costa

MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Keila Lemos da Silva Almeida

MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO



DECISÃO RECURSO ADMINISTRATIVO

Chamada Pública  de Patrocínio  nº  01/2022:   Patrocínio  de  Eventos,  Publicações  e

Produções.

Processo nº: 1469612/2022 

Interessada: SINDUSCON (Protocolo 1502217/2022).

Trata-se de recurso administrativo interposto pela SINDUSCON, em face da decisão da

Comissão Permanente de Licitações que a inabilitou no procedimento de Chamada

Pública  de  Patrocínio  de  nº  01/2022  para  patrocínio  de  eventos,  publicações  e

produções.

Diante da manifestação da proponente, bem como, da análise realizada pela Comissão

Permanente  de  Licitações  (CPL),  entendo  que  o  processo  se  encontra  plenamente

instruído  e  apto  à  decisão  de  mérito.  Embora  a  apresentação  da  documentação

faltante tenha sido realizada em 14/04/2022, não se justifica a alteração da decisão.

Verifico que todos os argumentos fáticos e jurídicos aventados pela recorrente foram

adequadamente enfrentados pela CPL devendo, portanto, o parecer ser encampado.

Tendo  em  vista  a  necessidade  de  observância  das  regras  e  princípios  da  Lei  nº

13.019/2014, adotando as razões do parecer fundamentado da Comissão de Licitação,

CONHEÇO  o  presente  recurso  administrativo  para,  no  mérito,  DECIDIR  PELA

IMPROCEDÊNCIA. 

Por fim, determino que seja dada CIÊNCIA desta decisão à empresa interessada.

Goiânia, 18 de abril de 2022.

Fernando Camargo Chapadeiro

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS – CAU/GO


		2022-04-18T07:40:53-0300
	LORENA MARQUETE DA SILVA:03797931131


		2022-04-18T08:00:51-0300
	FERNANDO CAMARGO CHAPADEIRO:80782558100


		2022-04-20T12:31:24-0300
	PAULO VICTOR SEIXO COSTA:02795123177


		2022-04-20T13:02:06-0300
	KEILA LEMOS DA SILVA ALMEIDA:80370950100




