
 
 

 

         Av. Guarabira, 1200. Sls. 301, 302 e 303, 2º andar, Emp. Boulevard Guarabira. Manaíra.  João Pessoa/PB - CEP: 58038-142. CNPJ: 14.918.711/0001-54. 
 Tel.: (83) 3221-8993/9326-5254. Site: www.caupb.org.br. E-mail: secretariageral@caupb.org.br 

 

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA- CAU/PB 

EDITAL DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS 001/2019 

 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA, autarquia federal de 

fiscalização profissional, instituída pela Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, no uso de 

suas atribuições, conforme art. 3º de seu Regimento Interno, torna pública a abertura do processo 

de doação de bens móveis, com a finalidade de doar os seguintes bens descritos no Anexo I deste 

Edital, diante das seguintes considerações:  

Considerando que o desfazimento de bens públicos, os quais, não mais estão desempenhando seu 

papel, seja em razão de obsolescência ou falhas técnicas constantes com elevado custo de manutenção 

reparativa. Tratando-se, portanto, de alienação de bem, devendo-se atentar para o art.17 da Lei nº 

8.666/931 

Considerando que de acordo com a classificação do art. 4º, os bens a serem doados foram classificados 

como antieconômicos e irrecuperáveis, para fins do Decreto n° 99.658/90, considera-se: I- material 

designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, 

matérias primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades dos órgãos e 

                                                           
1 Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público 

devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

(...) 
II quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 
a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua 
oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 
(...) 
11. Acerca do desfazimento, tratou o Decreto n° 99.658/90, nos seguintes termos: 
Art. 15. A doação, presentes razões de interesse social, poderá ser efetuada pelos órgãos integrantes 
da Administração Pública Federal direta, pelas autarquias e fundações, após a avaliação de sua 
oportunidade e conveniência, relativamente à escolha de outra forma de alienação, podendo ocorrer, 
em favor dos órgãos e entidades a seguir indicados, quando se tratar de material: (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.087, de 2007). 
(...) 
II antieconômico, para Estados e Municípios mais carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade 
de economia mista, instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, de 2007). 
III irrecuperável, para instituições filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e as 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; ; (Redação dada pelo Decreto nº 6.087, de 2007). 
(...) 
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entidades públicas federais, independentemente de qualquer fator; II- transferência modalidade de 

movimentação de material, com troca de responsabilidade, de uma unidade organizacional para outra, 

dentro do mesmo órgão ou entidade; III- cessão modalidade de movimentação de material do acervo, 

com transferência gratuita de posse e troca de responsabilidade, entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou entre estes e 

outros, integrantes de qualquer dos demais Poderes da União; IV- alienação operação de transferência 

do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação; V- outras formas de 

desfazimento renúncia ao direito de propriedade do material, mediante inutilização ou abandono. 

Considerando que o material considerado genericamente inservível, para a repartição, órgão ou 

entidade que detém sua posse ou propriedade, deve ser classificado como: a) ocioso quando, embora 

em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado; b) recuperável quando sua recuperação 

for possível e orçar, no âmbito, a cinquenta por cento de seu valor de mercado; c) antieconômico 

quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado, 

desgaste prematuro ou obsoletismo; d) irrecuperável quando não mais puder ser utilizado para o fim a 

que se destina devido a perda de suas características ou em razão da inviabilidade econômica de sua 

recuperação. 

Considerando o termo de avaliação dos bens, termo de constatação de uso inservível ou antieconômico, 

atestando a inviabilidade econômica de se recuperar os bens classificados como irrecuperáveis, art.3°, 

parágrafo único, alínea "d" do Decreto. 

 

Diante das justificativas apresentadas publica-se o presente Edital sob as seguintes condições:  

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

1.1. O presente Edital contempla o desfazimento de bens classificados como antieconômico do tipo 

bens móveis, conforme descrito no Anexo I. 

 

CLÁUSULA II – DA MANIFESTAÇÃO 

2.1. Os interessados deverão encaminhar solicitação ao CAU/PB através de e-mail 

gerenciageral@caupb.gov.br ou solicitado na sede do Conselho, no horário de 8h00 às 12h00. 

 

CLÁUSULA III – DO PRAZO 

3.1. O prazo para manifestação dos interessados é de 15 (quinze) dias corridos, a partir da publicação 

deste Edital. 
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CLÁUSULA IV – DO ATENDIMENTO 

4.1. Conforme art. 8°, II, do Decreto 9.373/18, os bens móveis antieconômicos pertencentes ao acervo 

patrimonial do CAU/PB serão doados na seguinte ordem de prioridade: dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas e de Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público. 

 

CLÁUSULA V – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

5.1. Caso haja mais de um interessado em um item específico, respeitando a ordem de prioridade 

estabelecida no item 4.1, o atendimento será feito de acordo com a ordem de chegada das solicitações. 

5.2. Prevalecendo o empate no critério acima adotado será realizado sorteio entre os interessados. 

5.2.1. O sorteio de que trata o item 5.2 desta cláusula deverá acontecer em sessão pública após a 

convocação formal dos interessados, observando a antecedência mínima de 48 horas. 

5.2.2. Todos os interessados convocados na forma do item anterior, participarão do sorteio, 

independentemente de seu comparecimento ao evento no dia e hora indicados. 

5.3. O órgão, entidade ou instituição contemplada com um item, só fará jus a outro caso não haja 

interessado. 

 
CLÁUSULA VI – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

6.1. Para as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, a documentação consistirá em: 

 

I - Requerimento do responsável (com número do CPF, data e assinatura) pela entidade com número 

de inscrição no CNPJ; 

II-  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), aos débitos trabalhistas e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

III - Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

IV - Cópia do ato constitutivo da entidade, devidamente registrado em órgão oficial e atualizado. 

 

6.2. Para interessados do segmento: Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias 

e fundações públicas, a documentação consistirá em: 

 

I - Requerimento do responsável pelo órgão (ou) setor interessado; 

II-  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), aos débitos trabalhistas e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

III - Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

 

6.3. Para as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, a documentação consistirá em: 

 

I - Requerimento do responsável (com número do CPF, data e assinatura) pela entidade com número 

de inscrição no CNPJ; 
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II-  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), aos débitos trabalhistas e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

III - Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal; 

IV - Cópia do ato constitutivo da entidade, devidamente registrado em órgão oficial e atualizado. 

 

6.4. A documentação deverá ser encaminhada juntamente com a solicitação dos bens (em lote). 

6.5. Todos os arquivos enviados por e-mail deverão estar no formato PDF. 

6.6. A não apresentação da documentação no prazo estabelecido no Edital implicará na eliminação 

do interessado do procedimento de doação. 

 

 

CLÁUSULA VII – DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. Findo o prazo para manifestação dos interessados, será publicada no Portal da Transparência do 

CAU, no endereço eletrônico, http://transparencia.caupb.gov.br, a ordem de classificação dos órgãos 

e ou entidades interessadas. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. As despesas com o carregamento e transporte dos materiais correrão por conta do solicitante e a 

retirada deverá ser efetuada pelo donatário no local onde se encontrarem os bens, em data e horário 

previamente convencionados pelo doador. 

8.2.1. A partir da ciência, o Donatário que foi contemplado com o respectivo lote terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para a retirada dos bens na sede do CAU/PB. 

Decorrido esse prazo, caso não haja manifestação do interessado, o Doador poderá desclassificá-lo e 

convocar o próximo da lista. 

8.2.2 O órgão, entidade e ou instituição privada ficará impedida de pleitear nova doação no CAU/PB 

caso não recolha todos os itens do lote no prazo estipulado. 

8.3. A manifestação de interesse em receber os bens disponibilizados para doação implicará a aceitação 

de todos os itens constantes do respectivo lote e no estado de conservação em que se encontrarem. 

8.4. O não atendimento das disposições previstas na Lei 12.305/2010 ou de seu regulamento, 

independentemente da existência de culpa, obriga os infratores a reparar os danos causados, sem 

prejuízo das sanções previstas em lei, em especial daquelas fixadas na Lei 9.605/1998. 

8.5. Os casos omissos porventura existentes serão resolvidos em conformidade com a legislação 

vigente pelo Conselho do CAU/PB. 

8.6. As eventuais dúvidas devem ser dirigidas à Comissão de Organização, Administração, 

Planejamento e Finanças do CAU/PB (COAPFI) através do e-mail secretariageral@caupb.gov.br. 

 

João Pessoa-PB, 1º de novembro de 2019 

 

 

 

RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL 

Presidente do CAU/PB 
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ANEXO I 
EDITAL DE DOAÇÃO 

 

 

Descrição dos produtos:  

 

2 Evaporadoras FUJITSU ASBA30JFC F INVERTER;  

2 Condicionadoras FUJITSU AOBR30JFT F INVERTER;  

1 Evaporadora SAMSUNG ASV24PSBTNXAZ F INVERTER;  

1 Condensadora SAMSUNG ASV24PSBTXXAZ F INVERTER. 
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